
 ترم ثان –الصف األول اإلعدادى                                                                                                  ىف اللغة العربية  لربنساسلسلة    

 ٢ ٠١٢٢٦٢٤١٠٩٩ - ٠١٠٠٤٥٤٣١٢٧ت /                                                                                                مد مجالحمداد أ/ إع

 

 

 
 

 
ع). –أدهش  –أخاف  –( أحزن . ..................................................): راعمرادف كلمة ( -١  روَّ

 كسائر). –أكارسة  –كارسات  –( كوارس ...  ..............................): كرسىمجع كلمة ( -٢

 توضيح). –تعليل  –ترادف  –( تضاد ......  ............................): راعيها –لرعية االعالقة بني (  -٣

 ).خالًيا من الزينة –متزينًا  –غنيـًا  –مشغوالً ( .....  .............................): ُعْطالكلمة ( معنى -٤

 التحقري). –العموم  –التعظيم  –( التهويل ..... .....................) نكرة لتفيد : سوًراجاءت كلمة ( -٥

 مضاف إليه). –خرب مرفوع  –مضارع مرفوع  –( مضارع منصوب .....................): حيميهاإعراب ( -٦
 

 

 
 احلاكمني). –مني املحكو –احلرس  –( اخلدم  ........... ........................... ) :الرعيةاملراد بـ ( -١

 حيافظ عليها). –ستوىل عليها ي –يدافع عنها  – حيرسها( ............ ..............) : حيميهامقابل ( -٢

 الفريسة). –الفارسى  –الفرس  –( الفارس  ...... ................................... ) :الفرس (مفرد  -٣

 أراعى). –أروعة  – رعايا –( رعاة ....  ...........................................) : راعىمجع كلمة (  -٤
 سبب دهشة رسول كرسى من عمر بن اخلطاب كام فهمت من البيت األول: -٥

 كثرة جنوده). –قوته وسلطته  –تواضعه وزهده  –(شدة فقره 

 
 

 
 مملوك). –مالك  –ملك  –( مالك .......... .....................................مفرد كلمة (ملوك) :  -١

 .)ِعهاد –أعهدة  –معاهدات  –( أعهاد .. ....................................................) : عهدمجع ( -٢

 نشيًطا). –منشغًال  –متزينًا  –( جمتهدًا ....... .........................................مضاد (عطًال) :  -٣

 صالح اهلوارى) –إبراهيم عزب  –حافظ إبراهيم  –( أمحد شوقى  ..... .................... قائل النص : -٤

 كثرة العطاء). –التواضع  –الغنى والثراء  –( الظلم والطغيان ....) يوحى بـ : سوًرا من اجلندالتعبري بـ (  -٥

 نكرة للتعظيم) –أسلوب نداء  –تصوير مجيل  –( أسلوب مؤكد  ........: ...مل يشتمل البيت الثانى عىل -٦

ــــــــــــــرى أْن رأى عمـــــــــــــــرً  ـــــــــــــها  اوراَع صــــــــــــــاحَب ِكْس ـــــــــــــًال وهـــــــــــــو راِعْي ـــــــــــــِة ُعطْــ  بــــــــــــْيَن الَرعيــ

ــــــــــــــــا ـــــــــــــــرِس أنَّ لهـــ ـــــــــــــــوِك الف ــــــــــــــــُده بمل  ســـــــــورًا مـــــــــن الجنـــــــــِد واألحـــــــــراِس يحميــــــــــها  وعهـ
 

ــــــــــــــرى أْن رأى عمـــــــــــــــًرا ـــــــــــــها  وراَع صــــــــــــــاحَب ِكْس ـــــــــــــًال وهـــــــــــــو راِعْي ـــــــــــــِة ُعطْــ  بــــــــــــْيَن الَرعيــ

ــــــــــــــــا ـــــــــــــــرِس أنَّ لهـــ ـــــــــــــــوِك الف ــــــــــــــــُده بمل  ســـــــــورًا مـــــــــن الجنـــــــــِد واألحـــــــــراِس يحميــــــــــها  وعهـ
 

ــــــــــــــرى أْن رأى عمـــــــــــــــًرا ـــــــــــــها  وراَع صــــــــــــــاحَب ِكْس ـــــــــــــًال وهـــــــــــــو راِعْي ـــــــــــــِة ُعطْــ  بــــــــــــْيَن الَرعيــ

ــــــــــــــــا ـــــــــــــــرِس أنَّ لهـــ ـــــــــــــــوِك الف ــــــــــــــــُده بمل  ســـــــــورًا مـــــــــن الجنـــــــــِد واألحـــــــــراِس يحميــــــــــها  وعهـ
 

ریبات تد

 تواضع سيدنا عمر النصوص حدیثة

: ا   ابا ا  أ١ ا 

ا ا  أا: ا   ٢ اب 

: ا   ابا ا  أ٣ ا 



 ترم ثان –الصف األول اإلعدادى                                                                                                  ىف اللغة العربية  لربنساسلسلة    

 ٣ ٠١٢٢٦٢٤١٠٩٩ - ٠١٠٠٤٥٤٣١٢٧ت /                                                                                                مد مجالحمداد أ/ إع

 

 
 تآمر). –دهش  –تأخر  –( سأل ......... .......................مرادف كلمة (راع) :  -١

 صحوبات). –أصحبة  –صحاب  –( صواحب ..... ....................مجع (صاحب) :  -٢

 تضاد). –نتيجة  –تعليل  –( تفسري  ..................  عالقة مجلة (حيميها) بام قبلها : -٣

 ).األوىل والثانية –األجندة  –اجلندى  –( اجلنود ....... ..................مفرد (اجلند) :  -٤

 الفرس). –العرب  –اليونان  –( اهلند  ..................  كلمة ( كرسى ) لقب مللوك : -٥

 إيامن) سيدنا عمر. –زهد  –شجاعة  –( قوة  ..... ................... سبب دهشة رسول كرسى : -٦

 التهويل). –العموم والشمول  –التأكيد  –( التعظيم .................. راعيها) أفاد :  –اجلمع بني (الرعية  -٧
 

 

 
 زمنه). –دينه  –معرفته  –( اتفاقه .................. ) ىف البيت الثانى :  املراد بـ ( عهده -١

 أعطلة). –عطالت  –أعطال  –( عواطل  ..................  مجع كلمة (عطًال) : -٢

 الشاعر). –رسول كرسى  –ملوك الفرس  –( عمر بن اخلطاب  ........... اهلاء ىف ( راعيها) : تعود عىل :  -٣

 دهشة).ال –التعظيم  –التأكيد  –( الشك  ............. خدام (أن) ىف قوله ( أن رأى عمًرا) أفاد :است -٤

 األوىل والثانية). –احلراس  –احلارس  –( احلرس  ............................مفرد ( األحراس) : -٥

 العامل). –الفاروق  –ورين ذى الن –( الصديق  .........................لقب عمر بن اخلطاب بـ : -٦
 (سوًرا من اجلند) ما فيها من مجال هـو ................................................................ -٧

 

 

 
 حزينًا). –غاضًبا  –متيقًظا  –( نائًام .......... ................) : مستغرًقامة ( مضاد كل -١

 التكاسل). –االطمئنان  –العدل  –( التواضع  ........ ) يوحى بـرآه مستغرًقا ىف نومهالتعبري بـ (  -٢

 )تصوير للجاللة بشىء يرى  –تعبري يوحى بالزهد  –): ( أسلوب مؤكد اجلاللةفيه  فرأى اجلامل ىف ( -٣

 الفقر). –املرض  –الضعة  –(  الضعف  ..................  ) :اجلاللةمضاد كلمة ( -٤

 خرب ظل). –مفعول به  –حال  –( مضاف إليه  ..........  ) ىف البيت  الثانى :مشتمًال إعراب كلمة ( -٥

 مقابلة). –توضيح  –نتيجة  –( تعليل  ..........  ):فرأى فيه اجلاللةعالقة ( -٦

 مبارد). –برادات  –أبراد  –( ُبرد  ..........  ):ُبردةمجع كلمة ( -٧

ــــــــــــــرى أْن رأى عمـــــــــــــــًرا ـــــــــــــها  وراَع صــــــــــــــاحَب ِكْس ـــــــــــــًال وهـــــــــــــو راِعْي ـــــــــــــِة ُعطْــ  بــــــــــــْيَن الَرعيــ

ــــــــــــــــا ـــــــــــــــرِس أنَّ لهـــ ـــــــــــــــوِك الف ــــــــــــــــُده بمل  راِس يحميــــــــــهاســـــــــورًا مـــــــــن الجنـــــــــِد واألحـــــــــ  وعهـ
 

ــــــــــــــرى أْن رأى عمـــــــــــــــًرا ـــــــــــــها  وراَع صــــــــــــــاحَب ِكْس ـــــــــــــًال وهـــــــــــــو راِعْي ـــــــــــــِة ُعطْــ  بــــــــــــْيَن الَرعيــ

ـــــــــــــــ ــــــــــــــــاوعهـ ـــــــــــــــرِس أنَّ لهـــ ـــــــــــــــوِك الف  ســـــــــورًا مـــــــــن الجنـــــــــِد واألحـــــــــراِس يحميــــــــــها  ـُده بمل
 

ــــــــــــا  رآه ُمستــَـــــــــــــــــــغرقاً فــــــــــــــــى نوِمـــــــــــــــه فــــــــــــــــــــرأى  ــــــــــــاللَة فـــــــــــى أسمــــــــــــى معانيهـــ  فيــــــــــــه الجـ

ـــــــــــــِد يـُْبِليـــهـــــــــــــا  فــــــوَق الثـــــــرى تحــــــَت ظــــــِل الــــــدوِح مشــــــتمالً   ببـــــــــــــردٍة كــــــــــــاَد طــــــــــــوُل العهـــ
 

: ا   ابا ا  أ٤ ا 

: ا   ابا ا  أ٥ ا 

: ا   ابا ا  أ٦ ا 



 ترم ثان –الصف األول اإلعدادى                                                                                                  ىف اللغة العربية  لربنساسلسلة    

 ٤ ٠١٢٢٦٢٤١٠٩٩ - ٠١٠٠٤٥٤٣١٢٧ت /                                                                                                مد مجالحمداد أ/ إع

 

 
 زاهًدا). –متعمًقا ىف نومه  –مندهُشا  –( غارقًا  . ..................................... ) :مستغرًقااملراد بـ (  -١

 الثروات). –ثراء األ –الثوار  –( األثرياء .   .........................................) : الثرىمجع كلمة ( -٢

 األوىل والثانية). –الدوحة  –الدائح  –( الداحة ...   ......................................: ) الدوحمفرد ( -٣

 فاعل مرفوع. –مضاف إليه  –حال منصوب  –( مفعول به ...   .................) : مستغرًقاتعرب كلمة ( -٤

 يرتكها). –حيميها  –جيددها  –( حيفظها ...   ..................................) : يبليهامضاد كلمة ( -٥

 األسوار). –األهنار  –األشجار  –( الرتاب ...   .........................................): الدوحاملراد بكلمة ( -٦

 ).للتعظيم نكرة –فعل مضارع  –تضاد  –( تعبري يدل  عىل الزهد ... ........ عىل :  البيت الثانىمل يشتمل  -٧
 

 

 
 .إرًقا) –حزًنا  –تعًبا  –( مريضًا .......... ..........................) : مستغرًقا ىف نومهمقابل كلمة ( -١

 ة).العظم –الرمحة  –العدل  –( الثراء  ............................................  ) :اجلاللةاملراد بـ (  -٢

 معاوهنا). –عينها  –معينها  –( معناها .............................................. ) : معانيهامفرد ( -٣

 يبيعها). –يفنيها  –حيرقها  –( يرسقها  ...............................................  ) :يبليهامعنى ( -٤

 فلسطينى). –فارسى  –سورى  –( مرصى  ..................... .................. قائل األبيات شاعر : -٥

 القلق). –اخلوف  –اإلعجاب  –( احلزن ............. كان أثر تواضع سيدنا عمر عىل رسول كرسى :  -٦
 ) ما فيها من مجال ...............................................فرأى فيه اجلاللة ىف أسمى معانيها( -٧

 

 

 
 الشقاء). –البؤس  –الفقر  –( الضعة  ........................................... ) :اجلاللةمضاد كلمة ( -١

 األشجار). –الرتاب  –الغنى  –( الثراء ................. .................................املراد بـ ( الثرى) :  -٢

 ملتحًفا). –متجرًدا  –فارًغا  –( خالًيا ............. ...................................شتمًال) : معنى (م -٣

 .)مجيع ما سبق – أظالل –ظالل  –( ظلول ....... ........................................مجع (ظل) :  -٤

 البخل). –الثراء  –الزهد  –( التعجب  ..................... ) يدل عىل :كاد طول العهد يبليهاالتعبري بـ (  -٥

 حال). –مضاف إليه  –مفعول  –( فاعل .... ..................................) : اجلاللةإعراب كلمة (  -٦
 ) تعبري يدل عىل .................................................................رآه مستغرًقا ىف نومه( -٧

 

ــــــــــــا  رآه ُمستــَـــــــــــــــــــغرقاً فــــــــــــــــى نوِمـــــــــــــــه فــــــــــــــــــــرأى  ــــــــــــاللَة فـــــــــــى أسمــــــــــــى معانيهـــ  فيــــــــــــه الجـ

ـــــــــــــِد يـُْبِليـــهـــــــــــــا  فــــــوَق الثـــــــرى تحــــــَت ظــــــِل الــــــدوِح مشــــــتمالً   ببـــــــــــــردٍة كــــــــــــاَد طــــــــــــوُل العهـــ
 

ــــــــــــا  ـرأى رآه ُمستــَـــــــــــــــــــغرقاً فــــــــــــــــى نوِمـــــــــــــــه فـــــــــــــــــــ ــــــــــــاللَة فـــــــــــى أسمــــــــــــى معانيهـــ  فيــــــــــــه الجـ

ـــــــــــــِد يـُْبِليـــهـــــــــــــا  فــــــوَق الثـــــــرى تحــــــَت ظــــــِل الــــــدوِح مشــــــتمالً   ببـــــــــــــردٍة كــــــــــــاَد طــــــــــــوُل العهـــ
 

ــــــــــــا  رآه ُمستــَـــــــــــــــــــغرقاً فــــــــــــــــى نوِمـــــــــــــــه فــــــــــــــــــــرأى  ــــــــــــاللَة فـــــــــــى أسمــــــــــــى معانيهـــ  فيــــــــــــه الجـ

ـــــــــــــِد يـُْبِليـــهـــــــــــــا  فــــــوَق الثـــــــرى تحــــــَت ظــــــِل الــــــدوِح مشــــــتمالً   ببـــــــــــــردٍة كــــــــــــاَد طــــــــــــوُل العهـــ
 

   ابا ا  أا: ٧ ا 

: ا   ابا ا  أ٨ ا 

: ا   ابا ا  أ٩ ا 
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 بعد ). –صغـر  –عظم  -( كرب  .................... .................................): هانمضاد كلمة ( -١

 األدنية). –الُدنا  –الدوانى  –( األدنياء  ..................................... ....... مجع كلمة ( الدنيا) : -٢

 الكرس). –الكرسة  –الكرسى  –( الكارس  ...... ........................................ (األكارس):مفرد  -٣

 الظلم). –الطموح  –التواضع  –( الثراء والغنى  .... .................... ) يوحى بـالدنيا بأيدهيابـ ( التعبري  -٤

 العموم والشمول). –التنبيه  –التهويل  –( التعظيم  ............... ):يارافًعا راية الشورىغرض النداء ىف ( -٥

 التحقيق والثبوت). –التجدد واالستمرار  –لفت االنتباه  –( الدعاء .......): جزاك ربك خًرياالغرض من ( -٦

 ار).التجدد واالستمر –الكثرة  –التحقري  –( التهويل .................اجلمع ىف كلمة (األكارس) أفاد :  – ٧
 

 

 
 قوى). –كرب  –بعد  –( صعب ................................................... ) : هانمقابل (  -١

 يرشده). –يعظمه  –يقتدى به  –( حيبه  ......................................  ) :يكربهمرادف (  -٢

 اإلحسان). –التواضع  –اجلور  –( اإلنصاف .................................. ..) : العدلاملراد بـ (  -٣

 مرضت). –فزعت  –أرشكت  –( كفرت ................................. ): آمنتمضاد كلمة ( -٤

 توضيح). –نتيجة  –تفسري  –( تعليل  .....) بام قبلها :فنمت نوم قرير العني هانيًهاعالقة مجلة ( -٥

  احلق فوق القوة). –أمهية التشاور –الفكرة التى يتضمنها البيت الثانى: ( العدل أساس امللك  -٦
 ............................................................) هـو .............أقمت العدلاجلامل ىف (  -٧

 

 

 
 الثانية والثالثة). –راى  –رايات  –( آراء  ...................................... ...... ) :رايةمجع كلمة ( -١

 احلزن). –الكفر  –اجلور  –( الفقر  .....................................................  ) :العدلمضاد ( -٢

 التجدد واالستمرار). –العموم  –التعظيم  –( التنبيه .......... ): رافًعا راية الشورىالغرض من النداء ىف ( -٣

 اخلوف). –التعجب  –التحقري  –( الدعاء  ...........................  ) غرضه :جزاك ربك خًرياالتعبري بـ (  -٤

 زجرك). –كافأك  –هداك  –( عاقبك .................................................. ) : جزاكاملراد بـ ( -٥

 ).للعموم والشمولنكرة  –نداء  –مضارع للتجدد واالستمرار  –( تصوير .....عىل : الثانى البيت يشتمل مل  -٦

 احلب) للتشاور. –الرفض  –احلرص  –( احلث ............. ) يوحى بـ رافًعا) عىل (حارسهاعطف كلمة ( -٧

ــــــــــــا أقْمــــــــــــَت العـــــــــــــدَل بينـَــــــــــــــهُم  ــــــــــــها  أمنــــــــــَت لمَّ ـــــــــــْيِن َهانِْيـــ ــــــــــــرِْيِر الَع ـــــــــــْوَم قَــــ ــــــــــــَت نـَ  فَِنْمــ

ــــــــــــــــها ـــــــــــــــَة الشـــــــــــــــورى وحارَســـ ـــــــــــــــا راْي  راً عــــــــــــــْن ُمِحِبيـــــــــــــهاَجــــــــــــــَزاَك رَبُـــــــــــــَك َخيــــــــْــــ   يارافًع
 

ــــــــــــــــيا بأيديـــهــــــــــــــــا  فهــــــــــــــاَن فـــــــــــى عينـــــــــــه مــــــــــــــا كـــــــــــاَن يُْكبِــــــــــــُره ــــــــــــــــِر والُدنـْـ ـــــــــــــــْن األكاســ  ِم

ــــــــــــا أقْمــــــــــــَت العـــــــــــــدَل بينـَــــــــــــــهُم  ـــــــــــوْ   أمنــــــــــَت لمَّ ــــــــــــَت نـَ ــــــــــــهافَِنْمــ ـــــــــــْيِن َهانِْيـــ ــــــــــــرِْيِر الَع  َم قَــــ
 

ــــــــــــــــيا بأيديـــهــــــــــــــــا  فهــــــــــــــاَن فـــــــــــى عينـــــــــــه مــــــــــــــا كـــــــــــاَن يُْكبِــــــــــــُره ــــــــــــــــِر والُدنـْـ ـــــــــــــــْن األكاســ  ِم

ــــــــــــا أقْمــــــــــــَت العـــــــــــــدَل بينـَــــــــــــــه ــــــــــــها  ُم أمنــــــــــَت لمَّ ـــــــــــْيِن َهانِْيـــ ــــــــــــرِْيِر الَع ـــــــــــْوَم قَــــ ــــــــــــَت نـَ  فَِنْمــ
 

: ا   ابا ا  أ١٠ ا 

: ا   ابا ا  أ١١ ا 

: ا   ابا ا  أ١٢ ا 
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 االنفراد بالرأى). –الطغيان  –االستعباد  –( الظلم ...................... .............) : الشورىمضاد (  -١

 األوىل والثالثة).  -أرباب  –ربائب  –( ربوب .............................................. ) : ربكمجع ( -٢

 دعاء).ال –عموم والشمول ال –التعظيم  –( التهويل ................... ) : خًرياالغرض من تنكري كلمة ( -٣

 القوى). –املطمئن  –املجهد  –( املتعب  ...........................................  ) :قرير العنياملراد بـ (  -٤

 تعليل). –إيقاع موسيقى  –ترادف  –( تضاد ....................... ): هانيها –العني  قريرالعالقة بني (  -٥

 الفقر). –الضعف  –اإلجحاف  –( الزور  ...............................................  :) العدلمقابل ( -٦
 ) هو ........................................................................أقمت العدلاجلامل ىف (  -٧
 

 

 
 املجموعات). –اجلامعات  –اجلامعات  –( اجلوامع  .................... ......... ) :اجلامعةع كلمة (مج -١

 يعلمها). –يسعدها  –يقوهيا  –( يغنيها ................................................ ) : يشقيهامقابل ( -٢

 إيقاع موسيقى). –فسري ت –توضيح  –( تضاد  ..........................  ) :الفرد –اجلامعة العالقة بني ( -٣

 احلقد). –النزاع  –احلسد  –( الكره  ...................................................  ) :اخلالفمعنى ( -٤

 حبوب). –حمبة  –حمب  –( حمبوب ................................................... ) : حمبيهامفرد (  -٥

 جمزوم بحذف حرف العلة). –جمزوم بالسكون  –منصوب  –( مرفوع  ..........  ) إعرابه :تشقىالفعل (  -٦
 ) هو : ................................................................يا رافًعا راية الشورىالتصوير ىف ( -٧

 

 

 
 مجيع ما سبق). –َحَرس  –أحراس  –( حراس .....  ............................مجع كلمة (حارس)  :  -١

 االستعامر). –االستثامر  –االستبداد  –( االستعباد  .......  ........................... مضاد ( الشورى) : -٢

 لتهويل).ا –الثبوت  –التعظيم  –( التجدد  .........................   استخدام املضارع ىف ( يشقيها) أفاد : -٣

 تفسري). –تعليل  –تضاد  –( ترادف ....  .............................يشقيها) :  –العالقة بني ( ال تشقى  -٤

 الزهد).  -التواضع  –الثراء  –( السعادة ........... من خالل فهمك للبيت الثانى من ثامر الشورى  انتشار  -٥

 مقابلة). –تفسري  –تعليل  –( نتيجة ......  ..........................العالقة بني شطرى البيت الثانى :  -٦
اجلامل ىف ( جزاك ربك خًريا) هو : ...................................................................... -٧

ــــــــــــــــها ـــــــــــــــَة الشـــــــــــــــورى وحارَســـ ـــــــــــــــا راْي  َجــــــــــــــَزاَك رَبُـــــــــــــَك َخيــــــــــــْراً عــــــــــــــْن ُمِحِبيـــــــــــــها  يارافًع

ــــــــــــِه  ـــــــــــــالُد ِب ــــــــــــِة ال َتْشــــــــــــَقى البِـــ ــــــــــــرِد ُيْشـــــــــــِقْيها  رأُى الَجَماَع ــــــــــــَم الخـــــــــــالِف ورأى الفـ  رْغــ
 

ــــــــــــــــها ـــــــــــــــَة الشـــــــــــــــورى وحارَســـ ـــــــــــــــا راْي  َجــــــــــــــَزاَك رَبُـــــــــــــَك َخيــــــــــــْراً عــــــــــــــْن ُمِحِبيـــــــــــــها  يارافًع

ــــــــــــِه  ـــــــــــــالُد ِب ــــــــــــِة ال َتْشــــــــــــَقى البِـــ ــــــــــــرِد ُيْشـــــــــــِقْيها  رأُى الَجَماَع ــــــــــــَم الخـــــــــــالِف ورأى الفـ  رْغــ
 

ــــــــــــا أقْمــــــــــــَت العـــــــــــــدَل بينـَــــــــــــــهُم  ــــــــــــها  أمنــــــــــَت لمَّ ـــــــــــْيِن َهانِْيـــ ــــــــــــرِْيِر الَع ـــــــــــْوَم قَــــ ــــــــــــَت نـَ  فَِنْمــ

ــــــــــــــــها ـــــــــــــــَة الشـــــــــــــــورى وحارَســـ ـــــــــــــــا راْي  ـــــــــــــهاَجــــــــــــــَزاَك رَبُـــــــــــــَك َخيــــــــــــْراً عــــــــــــــْن ُمِحِبي  يارافًع
 

: ا   ابا ا  أ١٣ ا 

: ا   ابا ا  أ١٤ ا 

 ابا ا  أا: ا   ١٥ 
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 تفرض). –تظلم  –تعتدى  –( تسيطر عىل  ...................................... ):حتتلمرادف كلمة ( -١

 األوىل والثالثة). –إقليمًيا  –دولًيا  –( حملًيا ..................................... ): عاملًيامقابل كلمة ( -٢

 األتربة). –املراتب  –الرواتب  –( الرتب  .......................................... ):املرتبةمجع كلمة ( -٣

 العموم والشمول). –التأكيد  –الشك  –( التعظيم ...............................) أفاد : الشكالتعبري بـ ( -٤

 خرب أن). –مضارع منصوب  –مضارع جمزوم  –.... ( مضارع مرفوع ......إعراب كلمة (حتتل) : ..... -٥

 االثنان مًعا) –معدل ضغط الدم  –. ( السكر ىف الدم ...................وظيفة (اإلدرنالني) ضبط .....  -٦
 

 

 
 شائكات). –أشواك  –أكشاك  –( شكوك ...........................................مجع كلمة (شك) :  -١

 بطلة). –بطولة  –باطل  –( بطل   .............................................مفرد كلمة (بطوالت): -٢

 الثانية والثالثة). –املكانة  –املنزلة  –الوسادة .... ( ..............................) : ....املرتبةمرادف (  -٣

 ادات).إرش –هرمونات  –عقاقري  –( أدوية  ..................قدمت منظمة الصحة العاملية للمتعصبني : -٤

 السفىل ). –الدنيا  –األخرية  –( األخرى  ................................................مضاد (األوىل ) : -٥

 فاعل مرفوع). –اسم جمرور  –مفعول به  –( مضاف إليه  .....................للحديث) :إعراب كلمة ( -٦
 

 

 
 أرس). –خداع  –اعتقال  –شد (  ...................................................) :جذبمعنى كلمة ( -١

 ).الونيس – اإلنسى – اإلنسان – اإلنس..... ( ...........................):..................الناس( مفرد -٢

 دولية). –قارية  –حملية  –( عاملية : ...............................يعترب كأس األمم اإلفريقية مبارة  -٣

 ُمثُل). –أمثلة  –مواثل  –( أمثال  ..................................................مجع كلمة (مثل) : -٤

 جز العصبى).الع –إمهال األعامل  –( الشلل النصفى  .......من األرضار االقتصادية للتعصب الكروى : -٥
 

الشك أن كرة القـدم حتتـل املرتبـة األوىل عامليـًا ىف جـذب قلـوب وعقـول النـاس . وعنـدما يبـدأ احلـديث عـن 
ألمــم اإلفريقيــة أو (كــأس األمــم األوربيــة أو ا (كــأس العــامل) أو قاريــة مهمــة مثــل: :بطــوالت عامليــة مثــل

 .عن كرة القدم  للحديثأمريكا الالتينية) يتفرغ الناس 
 

الشك أن كرة القـدم حتتـل املرتبـة األوىل عامليـًا ىف جـذب قلـوب وعقـول النـاس . وعنـدما يبـدأ احلـديث عـن 
(كــأس األمــم األوربيــة أو األمــم اإلفريقيــة أو  بطــوالت عامليــة مثــل (كــأس العــامل) أو قاريــة مهمــة مثــل:

 .عن كرة القدم  للحديثلالتينية) يتفرغ الناس أمريكا ا
 

الشك أن كرة القـدم حتتـل املرتبـة األوىل عامليـًا ىف جـذب قلـوب وعقـول النـاس . وعنـدما يبـدأ احلـديث عـن 
(كــأس األمــم األوربيــة أو األمــم اإلفريقيــة أو  بطــوالت عامليــة مثــل (كــأس العــامل) أو قاريــة مهمــة مثــل:

 .ديث عن كرة القدم أمريكا الالتينية) يتفرغ الناس للح
 

: ا   ابا ا  أ٢ ا 

: ا   ابا ا  أ٣ ا 

تدریبات 

 هيا نشجع بأخالق كريمة القراءة حدیثة

 ١  ا ااب   ا : اأ
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 حرًصا). –حفاًظا  –ابتعاًدا  –( رغبة  ...............................................):جتنًبامعنى كلمة ( -١

 اخلاطرة). –اخلاطر  –طر اخل –( املخطر  .............................................):املخاطرمفرد ( -٢

 تصنع من). –تفرز ىف  –ترتتب عىل  –( خترج من ..............................) : تنتجاملراد من كلمة ( -٣

 االعتداء). –التهور  –احلامس  –( الكراهية  ........................................):التعصباملقصود بـ ( -٤

 مجيع ما سبق). –املعادن  –الفيتامينات  –( السكر : ..............) ضبط انالنياإلدرمن وظائف هرمون ( -٥

 .حال) –مفعول به  –مضاف إليه  –( فاعل ....................................) : منظمةإعراب كلمة ( -٦

 األدوية). –الرياضة  –العالج  –( القوة  .............................يمكن معاجلة  التعصب الكروى بـ : -٧
 

 

 
 الفشل). –امللل  –املرض  –( الضعف  .......................................... : )احلامسمضاد كلمة ( -١

 صامئم). –أصمية  –ُصم  –ء ( أصام .................................................... ) :صامءمجع ( -٢

 يالعب). –يالزم  –يعاون  –( يصادق  ................................................ ) :يصاحبمعنى ( -٣

 الغدة). –الغدو  –الغداء  –( الغد  ........................................................ ) :الغددمفرد ( -٣

 فاعل). –مفعول به  –مفعول إلجلة  –( حال منصوب ............................) : اجتنبً إعراب كلمة ( -٤

 اإلكسجني). –اإلدرانالني  –.. ضبط مستوى السكر ىف الدم : ( األنسولني ..............وظيفة ......... -٥

 السكر). –اإلدرنالني  –لدموية الدورة ا –...... ( الغدد الصامء .................. من يفرز هـرمون التوتر  -٦
 

 

 
 خدعت). –ناقشت  –نفت  –( أكدت  ....................................................) :أثبتتمضاد (  -١

 الفارغ). –الغاضب  –املكتمل  –( اململوء ..............................................) : املشحونمرادف (  -٢

 ُصامن). –أصم  –صامم  –( صميم  ....................................................) :صامءمذكر (  -٣

 األوىل والثالثة). –إفراز  –فوز  –( فرز  .................................................) :إفرازاتمفرد (  -٤

  جمرور). –جمزوم  –منصوب  –( مرفوع ................................) نعت : املشحونإعراب كلمة ( -٥

 حالة من العنف). –نرش  حالة من الفوىض  –.. ( رسعة رضبات القلب ........يؤدى التوتر إىل ......... -٦
 

: ا   ابا ا  أ٦ ا 

وى ، حيـث وقد قدمت منظمة الصحة العاملية عدة نصائح جتنبًا للمخاطر التى تنتج عـن التعصـب الكـر
أثبتت الدراسات أن اجلو املشحون باحلامس ، واالهتامم واالنفعال والتوتر الذى يصـاحب املباريـات يزيـد 

 .من إفرازات هرمونات التوتر من الغدد الصامء إىل الدورة الدموية
 

: ا   ابا ا  أ٥ ا 

: ا   ابا ا  أ٤ ا 

وقد قدمت منظمة الصحة العاملية عدة نصائح جتنبًا للمخاطر التى تنتج عـن التعصـب الكـروى ، حيـث 
املشحون باحلامس ، واالهتامم واالنفعال والتوتر الذى يصـاحب املباريـات يزيـد أثبتت الدراسات أن اجلو 

 .من إفرازات هرمونات التوتر من الغدد الصامء إىل الدورة الدموية
 

وقد قدمت منظمة الصحة العاملية عدة نصائح جتنبًا للمخاطر التى تنتج عـن التعصـب الكـروى ، حيـث 
نفعال والتوتر الذى يصـاحب املباريـات يزيـد أثبتت الدراسات أن اجلو املشحون باحلامس ، واالهتامم واال

 .من إفرازات هرمونات التوتر من الغدد الصامء إىل الدورة الدموية
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 جفاف). –انكامش  –سيولة  –( جتمد ............................................): جتلطضاد كلمة (م -١

 ثانوًيا). –مساعًدا  –جوهرًيا  –( معروًفا  ...................................................):مهًام معنى ( -٢

 معروف). –متقدم   -نسبة  –( مطور  ....................................................) :معدلمعنى ( -٣

 نتيجة). –توضيح  –تعليل  –( تفسري  ..............) :مما قد يؤدى إىل السكتة القلبية بام قبلهاعالقة (  -٤

 رسعة رضبات القلب). –جتلط الرشايني  –( ضبط ضغط الدم  ....من الوظائف األساسية لإلندرنالني : -٥

 الداخلية). –العاملية  –القارية  –( املحلية .............................امل يعترب من املباريات : كأس الع -٦

  )السباحة  –املشى  –( اجلرى  ......ى من خالل ممارسة رياضة :ويمكن معاجلة  مشكلة التعصب الكر -٧
 

 

 
 ينصهر). –يذوب  –يقل  –( يقلل ...... ..................................................) : يزيدضاد ( م -١

 ).جمهوًال  –جوهرًيا  –ثانوًيا  –............ ( أساسًيا .........................) : ...........مهًام مضاد (  -٢

 ).الرش –الرشه  –الرشيان  –....... ( الشارى ............................) : .....الرشاينيمفرد كلمة (  -٣

 العجز العصبى). –السكتة القلبية  –( الشلل النصفى ...........زيادة نسبة اإلدرنالني ىف الدم تؤدى إىل :  -٤

 ة).سياسي –صحية  –اقتصادية  –( نفسية ....................ترك الناس ألعامهلم يرتتب عليه أرضار:  -٥

 غلق األندية). –ممارسة الرياضة  –( برتك املشاهدة  .................يبدأ عالج مشكلة التعصب الكرى : -٦

 للفوىض). –مشاهدة لل –للتنزه  –... ( للعمل ......................عندما تبدأ املباريات يتفرغ  الناس .. -٧
 

 

 
 رهاب).اإل –العدوان  –احلقد  –( التمسك بالرأى .....................................) : التعصباملراد بـ (  -١

 الطمأنينة). –الراحة  –اهلدوء  –( النظام  .............................................) :الفوىضمضاد (  -٢

 معارضة). –مناقشة  –مشاهدة  –( ممارسة  ..........................................) :متابعةاملراد بـ (  -٣

 األوىل والثانية). –عواملهم  –عاملهم  –( عملهم ......................................) : أعامهلممفرد ( -٤

 تامعية ) للتعصب الكروى.االج –الصحية  –....... ( السياسية .....تناقش الفقرة  السابقة املخاطر .... -٥

 التعليم). –الصحة  -اإلسكان  –(اليونسكو  منظمة اهليئة التى هتتم بتقديم نصائح صحية لإلنسان  -٦
 يمكن جتنب خماطر التعصب الكروى من خالل .....  -٧

 تناول األدوية). –ممارسة الرياضة  –عدم التشجيع  –( االمتناع عن املشاهدة 
 

 أن كـام ، املجتمـع ىف والعنـف الفـوىض مـن حالة ينشـر إنه حيث شديدة خطورة له الكروى التعصب أن كام  

 أعامهلــم حســاب عــىل حتــى القــدم كــرة مباريــات متابعــة ىف طويلــة أوقاًتــا يقضــون لفــرقهم املتعصــبني بعــض

 .  عيشهم وكسب

: ا   ابا ا  أ٩ ا 

: ا   ابا ا  أ٨ ا 

سكر ىف الدم ومعدل ضـغط الـدم يزداد إفراز هرمون (األدرنالني) والذى يؤدى دورًا مهًام ىف ضبط مستوى ال
 .رايني ؛ مما قد يؤدى ىف النهاية إىل السكتة القلبيةـالش ط. ويزيد أيضًا من رسعة رضبات القلب وجتل

 

: ا   ابا ا  أ٧ ا 

مهًام ىف ضبط مستوى السكر ىف الدم ومعدل ضـغط الـدم  يزداد إفراز هرمون (األدرنالني) والذى يؤدى دوراً 
 .رايني ؛ مما قد يؤدى ىف النهاية إىل السكتة القلبيةـالش ط. ويزيد أيضًا من رسعة رضبات القلب وجتل
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 يفشل). –يمتنع  –يستحيل  –( يستطيع .................................................) : يمكنمضاد ( -١

 احلائل). –حوال األ –احلالة  –( احلال  ................................................) :احلاالتمفرد (  -٢

 يطلبون). –يتسمون  –يتصفون  –( يقاسون ...........................................) : يعانون(  معنى -٣

 جمهول). –معروف  –مكتسب  –( موروث  ........................................) :وراثىمضاد كلمة ( -٤

 حال). –مضاف إليه  –مفعول به  –فاعل  ( ......................................) :األفرادإعراب كلمة ( -٥

 إمهال العمل). –نرش الفوىض  –( حودث عجز عصبى ........من األرضار االقتصادية للتعصب الكروى : -٦

 هرمون التوتر). –الرشايني  –اإلدرنالني  –.. ( السكر ..............وظيفته ضبط معدل ضغط الدم .... -٧
 

 

 
 رفض). –كره  –اعتزال  –( مزاولة  ..........................................) : ممارسةمضاد كلمة (  -١

 األوىل والثانية). –اجلسائم  –اجلسوم  –( األجسام  ..............................) :اجلسممجع كلمة ( -٢

 مرتوكة). –قبيحة  –مجيلة  –( مهمة ..............................................) : ملحةاملراد من ( -٣

 كأس العامل). –أمريكا الالتينية  –... ( كأس األمم اإلفريقة ...................من املباريات العاملية .. -٤

 مجيع ما سبق). –اقتصادية  –صحية  –... ( اجتامعية .....................للتعصب الكروى أرضار .... -٥

 املرىض). –املتعصبون  – الشيوخ –( األطفال ..............أكثر الناس عرضة حلدوث شلل نصفى هم :  -٦

 من الدورة الدوية). –من اإلدرنالني  –الغدد الصامء  –.. ( الغدد اجلوفاء ....ُيفرز هرمون التوتر من .... -٧
 

 

 
 ).تتلذذ –تشجع  –تستفيد  –( تشاهد .................................................معنى ( تستمتع) :  -١

 تكاملة).امل –املتميزة  –املتغايرة  –( املتشاهبة  .........................................مضاد ( املختلفة) : -٢

 تساعد). –تثبت  –تعرف  –(  تتزعزع  .................................................سخ) :معنى ( ترت -٣

 توضيح). –نتيجة  –تفسري  –( تعليل  ......................عالقة ( حتى ترتسخ الروح .... ) بام قبلها : -٤

 التعصب). –الفشل  –األمل  –( املرض  ..................................................مضاد ( املتعة ) :  -٥

 أربعة). –ثالثة  –اثنان  –... ( واحد ..........عدد احللول التى قدمها املوضوع لعالج التعصب الكروى . -٦
 أكثر الناس عرضة حلدوث شلل نصفى هم من هلم تاريخ وراثى ىف أمراض .... -٧

القلب والرئة). –وتر السكر والت –القلب والسكر  –( الضغط والقلب  

 بأنواعهـا املباريـات بمشـاهدة تسـتمتع أن حقـك فمـن.  ملحة رضورة تعصب دون الرياضة ممارسة مهيةوأ

 .والصحة املتعة حتقق التى العاملية الرياضية الروح ترتسخ حتى تعصب دون ولكن ، املختلفة

: ا   ابا ا  أ١٢ ا 

 والعقـل اجلسم تنشط فالرياضة ، املشى وأبسطها الرياضة ممارسة إىل الدعوة من يبدأ احلالة هذه وعالج

 .ملحة رضورة تعصب دون الرياضة ممارسة وأمهية. 

: ا   ابا ا  أ١١ ا 

 األفـراد لـدى خاصـة نصـفى شـلل أو عصـبى عجـز حـدوث إىل احلـاالت بعـض ىف التـوتر يـؤدى أن يمكن كذلك

 .والسكر القلب أمراض ىف وراثى ختاري من يعانون الذين

: ا   ابا ا  أ١٠ ا 
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 ) أمام العبارة الخطأ :×) أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة ((أ) ضع عالمة (

 (        ) ارتد أهل برقة عن اإلسالم بعد مغادرة املسلمني للبالد. -١
 (        ) قاوم أهل لواته اجليش اإلسالمى ، ورفضوا الدخول ىف اإلسالم. -٢
 (        ) حقق معاوية بن حديج نًرصا ضيئًال مقارنة بانتصارات عمرو بن العاص. -٣
 (        ) صلة القرابة كان هى الدافع وراء اختيار عمرو لعقبة الستكامل الفتوحات. -٤

 (ب) تخير الصواب من بين القوسين:

 فزان). –لواته  –برقة  –يلة : ( هوازن هـ بالتوجه إىل قب٤٢بدأ عقبة أعامله احلربية عام  -١
 هـ ).٤٣ -هـ ٤٤ -هـ ٤٥توىف عمرو بن العاص عام : (  -٢

 اآلالف). –املئات  –من إنجازات عقبة ىف برقة أن عدد املسلمني أصبح يقدر بـ ( العرشات  -٣

 د اهللا بن سعد).عب –معاوية بن حديج  –أرسل معاوية بن سفيان ........ الستكامل الفتوحات: ( عقبة  -٤

 (ج) أجب عما يلى:
 ما الذى صمم عليه عمرو بن العاص بعد عودته إىل والية مرص ؟ -١

............................................................................................................................................................................................................ 

 ملاذا اختار عمرو بن العاص عقبة بن نافع لتحقيق ما صمم عليه ؟ -٢
............................................................................................................................................................................................................ 

 

 
 ) أمام العبارة الخطأ :×) أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة ((أ) ضع عالمة (

 (        ) أرسل معاوية بن أبى سفيان عقبة لنرش اإلسالم ىف برقة. -١
 (        ) عد وفاة عمرو بن العاص.توىل عقبة بن نافع والية مرص ب -٢
 (        ) أصاب احلزن عقبة عند تكليف بقيادة اجليش الستئناف الفتوحات. -٣
 (        ) دخل أهل لواته اإلسالم جمربين عىل اعتناقه. -٤

 (ب) تخير الصواب من بين القوسين:

 كارهني لإلسالم). –تمسكني باإلسالم م –توجه عقبة إىل برقة فـوجد أهلها .... ( رافضني اإلسالم  -١

 برقة). –إفريقية  –طرابلس  –كان ابن حديج والًيا عىل ....... ( مرص  -٢

 ) سنة.١٧ -١٥ -١٣ – ١٠مدة غياب عقبة عن برقة كانت (  -٣

 عقبة بن نافع). –عمرو بن العاص  –وضع مع ابن حديج خطة الغزو : ( معاوية بن أبى سفيان  -٤

 يلى:(ج) أجب عما 
 كيف بدأ عقبة أعامله احلربية ىف برقـة وغريها من البالد ؟ -٢

............................................................................................................................................................................................................  

:أ  أ١٣ ا 

:أ  أ١ ا 

تدریبات 

 عقبة يستأنف الفتح القصة حدیثة



 ترم ثان –الصف األول اإلعدادى                                                                                                  ىف اللغة العربية  لربنساسلسلة    

 ١٢ ٠١٢٢٦٢٤١٠٩٩ - ٠١٠٠٤٥٤٣١٢٧ت /                                                                                                مد مجالحمداد أ/ إع

 

 

 

 
 (        ) من جرائم ملك ودان أنه نقض عهده مع املسلمني .-١
 (        ) كان ملك فزان وثنيـًا ال يؤمن باألديان. -٢
 (        ) وقف ملك ودان أمام عقبة مرفوع الرأس. -٣
 )    (     متيز أهل اإلسالم بالتسامح مع خصومهم. -٤
 (        ) ملك ودان مل ينقض عهده مع املسلمني. -٥
 (        ) كان ملك فزان رجــًال زاهــًدا. -٦
 (        ) ارتكب ملك ودان خمالفات كثرية ىف حق املسلمني. -٧
 (        ) تأهب عقبة لفتح فزان قبل إطالق رساح ملك ودان. -٨
 (        ) ة ستة أيام.تبعـد فزان عن قبيلة ودان بمسري -٩

 

 
 ).٢٢  –٢٣  –٢١(  ـسنة ........... ه» ودان«فتح ُبرس بن أرطأة مدينة  -١

 منكس الرأس).  –رافع الرأس   –( دامع العني  أمام عقبة ..................» ودان«وقف ملك  -٢

 دفع الرضيبة للمسلمني).  –مقاومة املسلمني   –ظاهر باإلسالم ...... ( الت» ............ودان«ول أهل حا-٣

 ) بعيــًرا.٣٦٠  – ٣٥٠  – ٣٠٠( رضيبة قدرها ...... » ودان«فرض ُبرس بن أرطأة عىل أهل  -٤

 العرب والرببر).  –الروم   –( الرببر  من .....  انطلق جيش كبري لفتح إفريقية مكون -٥

 منحاز ألهله).  –وثنى ال يؤمن باألديان   –... (كارهــًا لإلسالم اإلسالم ؛ ألنه .فزان رأيه ىف  مل يعلن ملك -٦

 ) بعري.٣٥٠  –٣٦٠  –٣٠٠( رضيبة الدفاع املفروضة عىل أهل فزان قدرهــا .......... -٧

 .معاوية بن أبى سفيان)  –عىل بن أبى طالب   –(عمر بن اخلطاب   :.. اخلليفةكلف عقبة بفتح إفريقية  -٨

 التساهل ).  –التنكري   –(التعديل                 الدين اإلسالمى يمنع ............ باألرسى . -٩

 ثامنية ).  –سبعـة   –( ستة               تبعد فزان عن ودان بمسرية ............ أيام . -١٠

 
 وزاد تعلق الرببر به .ـ ه٤٩حتى سنة » برقة«عىل  .............................. ظل واليــًا -١
 هــ.٢٣سنة » ودان«مدينة  .............................. افتتح  -٢
 رجــًال مرتفــًا يتمتع بكل لذات احلضارة الرومانية ، وال يؤمن باألديان. ...........................  كان  -٣
 ن يعود ملحاربة املسلمني ، وسيدفع رضيبة الدفاع بانتظام.لعقبة أنه ل ملك ........ أكد -٤
 كان عقبة كلام افتتح مدينة أو قرية ترك هبا ............... من املسلمني. -٥
 هى قبيلة ....................ـ ه٢٣القبيلة التى فتحها ُبرس بن أرطأة سنة  -٦
 ....................... هــجرية.ظل عقبة واليــًا عىل برقة حتى سنــة ............. -٧
 أرسل معاوية بن أبى سفيان معاوية بن حديج ملتابعة الفتح بجيش عدته ............. مقاتل . -٨
 عسكر جيش عقبة ىف مكان يبعد عن فزان ب.............................. أميال . -٩
 .........املسافة بني قبيلة ودان وقبيلة فزان ................. -١٠

 ١ أمام العبارة الخطأ:(×) ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة ضع عالمة (

 ٢ اختر الصواب من بين القوسين:

 ٣ أكمل مكان النقط بما يناسبه:

تدریبات 

 عقبة يتجه إلى إفريقيا النصوص ثةحدی



 ترم ثان –الصف األول اإلعدادى                                                                                                  ىف اللغة العربية  لربنساسلسلة    

 ١٣ ٠١٢٢٦٢٤١٠٩٩ - ٠١٠٠٤٥٤٣١٢٧ت /                                                                                                مد مجالحمداد أ/ إع

 

 

 

 
 (        ) ُبنيت القريوان لتكون مقًرا للجيش اإلسالمى . -١
 (        ) اختذ اجليش اإلسالمى من القريوان معسكًرا يقيم فيه . -٢
 (        ) بنى املسلمون القريوان ىف عرش سنني. -٣
 (        ) هو مقر القيادة .أول ما بدأ عقبة بناءه ىف القريوان  -٤
 (        ) هـ٥٥٠تم  االنتهاء من بناء القريوان سنة  -٥
 (        ) بنى عقبة ىف القريوان قًرصا جـديًدا. -٦
 (        ) كانت قمونية مكانــًا كثيف األشجار بعيـًدا عن البحر. -٧
 (        ) كانت قمونية مكانــًا جيذب إليه الرببر. -٨

 

 
 ودان )  –فزان   –بنى عقبة مدينة ........ (القريوان  -١

 قمونية)  –ودان   –االسم القديم للقريوان هـو .................. (فزان  -٢

 مخسني ) .  –أربعني   –ظلت القريوان خالية من الوحوش واألفاعى مدة ...... سنة . ( ثالثني  -٣

 كالمها صواب ).  –الروم   –ان الذى اختاره عقبة مل يسكنه أحد من ....... ( الرببر املك -٤

 قًرصا ).  –قلعـة   –بنى عقبة ىف القريوان ...... ( مسجًدا  -٥

 ) .٥٥  – ٥٠  –٤٥انتهى بناء القريوان ىف عام ........ هجرية . ( -٦

 عاصمة للدولة اإلسالمية ).  –قلعة عالية   –ـًا منيعــًا فكر عقبة ىف بناء القريوان لتكون : .......( حصنـ -٧

 السوس ).  –قمونية   –.... ( طرابلس ان ىف منطقة ُتسمى .......ُبنيت القريو -٨

 قطاع الطرق ).  –الغازات السامة   –....... ( السباع واألفاعى مونية مليئة ب: ................كانت ق -٩

 ست ) سنوات .  –مخس   –أربع (........... لقريوان حوىل : .......ية بناء ااستمرت عمل -١٠
 

 
 ...........تسمى قديمـــًا ............املدينة التى أنشأها عقبة تسمى ........................ وكانت  -١
 ............. و ...........................فكر عقبة ىف بناء مدينة القريوان لتكون .................. -٢
 بنى عقبة ................................. الذى مازال حيمل اسمه إىل اآلن. -٣
 ظلت القريوان خالية من الوحوش واألفاعى مدة ...................... -٤
 استغرق بناء القريوان ....................... سنوات . -٥
 ...... هجرية............ إىل سنة ...........مليات البناء ىف القريوان من سنة .......استمرت ع -٦

 

 
 ملاذا فكر عقبة ىف بناء مدينة القريوان ؟ -١
 ملاذا هجر الروم والرببر مكان القريوان قديمــًا ؟ -٢
 سمى مكان إقامتها ؟ما اسم املدينة التى أقامها عقبة ؟ وبم كان ي -٣
 ماذا قال املؤرخون عن القريوان بعد أن نظفها جنود عقبة ؟ -٤

 ١ ارة الخطأ:أمام العب(×) ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة ضع عالمة (

 ٢ تخير الصواب من بين القوسين:

 ٣ أكمل العبارات اآلتية بما يناسبها:

 ٤ أكمل العبارات اآلتية بما يناسبها:

تدریبات 

 بناء القيروان القصة حدیثة



 ترم ثان –الصف األول اإلعدادى                                                                                                  ىف اللغة العربية  لربنساسلسلة    

 ١٤ ٠١٢٢٦٢٤١٠٩٩ - ٠١٠٠٤٥٤٣١٢٧ت /                                                                                                مد مجالحمداد أ/ إع

 

� 

 

 
 الضريبة التى فرضها عقبة على ملك ودان كانت : -١

 ثالثامئة وستون بعري. (ب) ثالثامئة بعري. (أ)
 ثالثامئة قنطار من الذهب. (د) سبعون بعًريا. (ج)

 بدأ عمرو بن العاص فتوحاته فى إفريقيا سنة : -٢

 هجرية. ٤٩ (د) هجرية. ٤٥ (ج) هجرية. ٤٢ (ب) هجرية. ٢٢ (أ)

 أرسل لعقبة جيًشا مكوًنا من عشرة آالف وكلفه بفتح إفريقيا: -٣

 معاوية بن حديج. (ب) عمرو بن العاص. (أ)
 عمر بن اخلطاب. (د) معاوية بن أبى سفيان. (ج)

 مدينة (القيروان) لتكون : بنى عقبة -٤

 مكان لتدريب اجلنود. (ب) عاصمة للدولة اإلسالمية. (أ)
 مجيع ماسبق صحيح. (د) مكان يلتقى اجلنود للتدرب فيه. (ج)

 ) بالتوجه إلى قبيلة: ٤١بدأ عقبة أعماله العسكرية سنة ( -٥

 ودان. (د) برقة. (ج) فزان. (ب) لواتة. (أ)

 الرأس تذوب الكلمات من على شفتيه :وقف أمام عقبة منكس  -٦

 ملك لواتة. (د) ملك برقة. (ج) ملك ودان. (ب) ملك فزان. (أ)

 نادى عقبة فى البربر بالجهاد فكان موقفهم : -٧

 املكر واخلديعة. (ب) الرفض والعناد. (أ)
 احلزن واألمل. (د) املوافقة والرىض. (ج)

 سيرة :المسافة بين مدينة ودان ومدينة فزان م -٨

 ثامين لياىل. (ب) عرشة أيام. (أ)
 ست لياىل. (د) سبعة أيام. (ج)

 رفض ملك فزان أن يعلن رأيه صراحة ألنه : -٩

 كارًها للعرب واملسلمني. (ب) كان مسلًام خيفى إسالمه. (أ)
 متدينًا يعبد اهللا . (د) وثنًيا ال يؤمن باألديان. (ج)

 لرأس والسبب فى ذلك:وقف ملك ودان أمام عقبة منكس ا -١٠

 رغبة ىف خداع عقبة واملكر به. (ب) شدة خجله مما فعل مع املسلمني. (أ)
 احتقاًرا وسخرية من عقبة. (د) خوًفا من التنكيل والتعذيب. (ج)

 كانت مدينة (القيروان) تسمى قديًما : -١١

 تونس. (د) فزان. (ج) قمونية. (ب) فزان. (أ)

 .... لفتح إفريقية:.اص أرسل معاوية بن أبى سفيان .......بعد وفاة عمرو بن الع -١٢

 عبد اهللا بن عمر. (ب) عبد اهللا بن أبى الرسح. (أ)
 عبد اهللا بن الزبري. (د) معاوية بن حديج. (ج)

 

:ا اا   ا ا  ١ 

تدریبات 

 القصةمراجعة شاملة على  النحو حدیثة



 ترم ثان –الصف األول اإلعدادى                                                                                                  ىف اللغة العربية  لربنساسلسلة    

 ١٥ ٠١٢٢٦٢٤١٠٩٩ - ٠١٠٠٤٥٤٣١٢٧ت /                                                                                                مد مجالحمداد أ/ إع

 
 كان معاوية بن حديج والًيا على ..... -١

 ان.فز (د) برقة. (ج) مرص. (ب) العراق. (أ)

 توفى عمرو بن العاص سنة : -٢

 هجرية. ٤٥ (د) هجرية. ٤٣ (ج) هجرية. ٤٤ (ب) هجرية. ٤٠ (أ)

 مدة غياب عقبة عن برقة كانت ..... -٣

 (ب) تسع سنوات. (أ) عرش سنوات.

 (د) ثالث عرشة سنة. (ج) ست سنوات.

 لمدة ...... أكد المؤرخون أن مدينة القيروان ظلت نظيفة لم يدخلها أفعى أو سبع -٤

 (ب) أربع وأربعني سنة. (أ) مخس ومخسني سنة.
 (د) ستني سنة. (ج) أربعني سنة.

 استغرق بناء القيروان مدة .........  -٥

 (ب) مخس سنوات. (أ) أربع سنوات.
 (د) ست سنوات. (ج) عرش سنوات.

 كلف عمرو بن العاص عقبة بفتح إفريقية فكان موقفه : -٦

 (ب) الرفض واالستنكار. شة.(أ) التعجب والده
 (د) احلرسة والندم. (ج) الفرحة واالغتباط.

 ليس من أسباب اختيار عمرو بن العاص لقبة الستكمال الفتوحات ..... -٧

 (ب) خربته بأحوال البيئة الرببرية. (أ) مهارته احلربية ىف القتال.
 (د) صلة القرابة القوية بينهام. (ج) حب لنرش اإلسالم.

 كان موقف مدينة ودان من الجيش اإلسالمى: -٨

 (ب) حماولة مدافعة املسلمني. (أ) التحصن داخل مدينتهم.
 (د) خرجوا ملساعدة اجليش اإلسالمى. (ج) الدخول ىف اإلسالم راضني مغتبطني.

 عسكر عقبة بجيشه قبل الوصول لمدينة فزان بنحـو ....... أميال. -٩

 (د) تسعة. .(ج) ستة (ب) ثامنة. (أ) سبعة.

 كلف عمرو بن العاص عقبة بـ : -١٠

 (ب) حتصيل الرضائب من القبائل الرببرية. (أ) قيادة اجليش املتجه إىل إفريقيا.
 (د) األوىل والثانية . (ج) مساعدة معاوية بن حديج ىف املعركة.

 عندما كلف عمرو بن العاص عقبة باستكمال الفتوحات شعر عقبة :  -١١

 (ب) بأن الفرصة قد واتته من جديد. واخلوف من املعارك. (أ) بالرهبة
 (د) بالغضب واحلزن الشديد. (ج) بالرغبة ىف االعتذار عن قيادة اجليش.

 زاد عدد المسلمين فى المدن والقرى التى فتحها عقبة والسبب فى ذلك راجع إلى : -١٢

 بة الدفاع.(ب) رغبتهم ىف عدم دفع رضي (أ) كرههم لظلم الروم واضطهادهم.
 (د) لرغبتهم ىف االنضامم للجيش اإلسالمى. (ج) ألن عقبة كان يرتك فيهم من يعلمهم الدين.

 أعد مع معاوية بن حديج خطة الفتح ...... -١٣

 (ب) عمرو بن العاص. (أ) عقبة بن نافع.
 (د) عبد اهللا بن سعد. (ج) معاوية بن أبى سفيان.

:ا اا   ا ا  ٢ 



 ترم ثان –الصف األول اإلعدادى                                                                                                  ىف اللغة العربية  لربنساسلسلة    

 ١٦ ٠١٢٢٦٢٤١٠٩٩ - ٠١٠٠٤٥٤٣١٢٧ت /                                                                                                مد مجالحمداد أ/ إع

 

 

 

 
 (      ) أدوات الرشط اجلازمة جتزم فعل الرشط فقط. -١
 (      ) يتكون أسلوب الرشط من ثالثة أجـزاء. -٢
 (      ) أداة الرشط (مهام) تستخدم للزمان. -٣
 (      ) ىف أسلوب الرشط البد أن يكون جواب الرش ط مرتتب عىل فعل الرشط. -٤
 (      ) داة الرشط (إن).كل أدوات الرشط أسامء ماعدا أ -٥
 (      ) (إن تعمل خًريا تنل خًريا) عالمة جزم الفعل (تنل) حذف حرف العلة. -٦
 (      ) عالمة جزم الفعل املضارع دائًام السكون. -٧
 (      ) (كلام) من أدوات الرشط اجلازمة. -٨

 
 يتقوا). -يتَق  –يتِق  –نة.   ( يتقى من ........ اهللا يدخل اجل -١

 تعلوا). –تعُل  –تعىل  –إن تسَع ىف اخلري ....... مكانتك عند الناس. ( تعلو  -٢

 تتزود). –تزدد  –تزيد  –مهام تقرأ ىف النحو ........ معلوماتك. ( تزداد  -٣

 ). لو –إذا  –كلام  –..... تقِض بني الناس بالعدل يرَض اهللا عنك . ( متى  -٤

 التكرار). –العاقل  –املكان  –أينام تبحث عن النحو جتده عند العيسوى. أداة الرشط تدل عىل : ( الزمان  -٥

 حذف حرف العلة). –حذف النون  –متى تعن اآلخرين يكرمك ربك. الفعل (تعن) جمزوم بـ ( السكون  -٧

 أينام). –كلام  –مهام  –ليست من أدوات الرشط اجلازمة : ( إن  -٨

 
 التصويب اجلملة

  من يعشق وطنه تعلو مكانته. -١

  إن تعبدون ربكم خملصني تدخلون اجلنة. -٢

  متى تدعني إىل اخلري ترقى الدرجة العالية. -٣

  لو جتتهد ىف العمل تنل اخلري. -٤

  من يرجو مغفرة ربه يناهلا. -٥

  اس.إن ترىض ربك يرىض عنك الن -٦

  من يدعو للخري يعينه اهللا. -٧

  متى تعني املظلوم تكون من الصاحلني. -٨

  متى تدعني إىل الرش تنالني الرش. -٩

  إن تدعو إىل اخلري تنال اخلري. – ١٠

  قول الصدق.من يرجو رمحة اهللا ي -١١

 ١ أمام العبارة الخطأ:(×) ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة ضع عالمة (

 ٢ تخير الصواب من بين القوسين:

 ٣ صوب الخطأ الوارد فى كل جملة من الجمل اآلتية:

تدریبات 

 أسلوب الشرط النحو حدیثة
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 ١٧ ٠١٢٢٦٢٤١٠٩٩ - ٠١٠٠٤٥٤٣١٢٧ت /                                                                                                مد مجالحمداد أ/ إع

 
 حذف النون) -حذف حرف العلة  -( السكون  عالمة جزمه :» يأت«متى يأِت الصيف تكثر الفاكهة .  -١
 حذف النون) -حذف حرف العلة  -جمزوم ب: ( السكون » يعرف«من يقرأ تاريخ مرص يعرف عظمتها  -٢
 حذف النون) -حذف حرف العلة  -( السكون ـ : جمزوم ب» تنالوا«إن جتتهدوا ىف أعاملكم تنالوا رضا اهللا .  -٣
 حذف النون).  -حذف حرف العلة   -( السكون  :ـ جمزوم ب» يقل«عُل مكانته. من يقل الصدق ت -٤

 حذف حرف العلة). –الضمة  –متى حتب الناس تعُل مكانتك . الفعل (تعل) جمزوم بـ : ( السكون  -٥

 يسعى). –يسعون  –يسعوا  –من ......... ىف الرش جيد الرش.  املناسب  : ............. ( يسَع  -٦
 

 
 ... تسع ىف اخلري حيببك الناس.............. -٢ ... ينصت بالقلب يتعلم أفضل............. -١

 . يعامل الناس معاملة طيبة حيبه اهللا.......... -٤ ... تفعله من خري جتده عند اهللا............. -٣

 ... تكونوا يدرككم املوت ............. -٦ .. تذاكر تنجح .............. -٥

 .......... تقدمه من خري ُجتاَز به. -٨ ........... يصِل هللا تعُل مكانته. -٧
 

 
 ... باحلياء يعل قدرك............إن ... -٢ ... الشعر ترق مشاعره............من ... -١

 ... املؤمن تسعد به............متى ... -٤ ثاب عليه.... من خري تُ ...........ما ... -٣

 إن .......... للخري يكرمك ربك. -٦ من ........... الناس حيبه اجلميع. -٥

 إن ........... بربك يعنك. -٨ من ......... والده يرَض عنه. -٧
 

 
 إن حترتم والديك.................. اهللا عنك. -٢ س.من حيرتم نفسه.................. النا -١

 تدع ربك ........... دعاءك.إن  -٤ متى تتقن السباحة ............... الغرق. -٣

 مهام تطع والدك ....... عنك. -٦ أينام تكونوا ....... املوت. -٥

  إن تقل احلق ........ شأنك. -٨ متى جتيد النحو ....... معلوماتك. -٧
 

 
 اإلجابة اجلملتني

  تنجح بتفوق. -تذاكر دروسك  -١
  تدخل اجلنة. -يدافع عن وطنك  -٢
  حيرز هـدفــًا. -يرمى الكرة بقوة  -٣
  يزعج اآلخرين. -يقرأ بصوت عال  -٤
  حيبه اهللا. -يشعر بآالم الناس  -٥

  يعمل صاحلًا. –يرجو رضا اهللا  -٦

  ترتقون. –تعتمدون عىل أنفسكم  -٧

  تقوى أجسامكم. –متارس الرياضة  -٨

 ٤ تخير الصواب من بين القوسين:

 ٥ أكمل بأداة شرط مناسبة مكان النقط:

 ٦ ل بفعل  شرط مناسب مكان النقط:أكم

 ٧ أكمل بفعل جواب  شرط مناسب مكان النقط:

 ٨ اربط بين كل جملتين مما يلى بأداة شرط جازمة:
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 اإلعراب جواب الرشط اجلملة

   ما تدخره اليوم ينفعك غًدا -١
   أينام تسع ىف اخلري حيبك الناس. -٢
   أينام جتدوا ىف العمل تذدهر جتارتكم. -٣
   يغط األرض خرضة.متى يأِت الربيع  -٤
   ما يزرعه الفالح ىف أرضه يأكله الناس. -٥
   إن يتحد العرب تعـُل كلمتهم . -٦

 
 اإلجابـــة اجلملتني

  يدعو لك الناس. -تسعى ىف اخلري  -١
  تدخلون اجلنة. -حتبون اخلري لغريكم  -٢
  يقوى جسمك. -متارس الرياضة  -٣
  يزداد حبها لك. -تساعدين زميلتك  -٤
  تنمو قدراتك . -تقرأ ىف شتى العلوم  -٥

 
، ومـا تبذلـه مـن جهـد ىف ممارسـتها يعـد بـالنفع عـىل صـحتك  اإلنسـانرضورى حيتاج إليـه  نشاطالرياضة 

 امرسة الرياضة يغتنمها.مل فرصة، ومتى جيد  مهتمــًاوجسدك، ومن يعرف أمهيتها يقبل عليها 
 أعرب ما حتته خط :  (أ)

 ثالثة أساليب رشط ، وحدد أجزاءها.استخرج من الفقرة :  (ب)

...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 طأ فيام يىل : صوب اخل (ج)
 متى يأتى الربيع تغطى السعادة الوجوه. -١
 من يدعو للحق يفوز برضا اهللا. -٢
 إن ختشون عقاب اهللا يرىض عنكم. -٣

 اربط بني اجلملتني بأداة رشط جازمة ، وغري مايلزم.» تعملون بإخالص ، تستقيم أحوالكم«  (د)
...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

 
 

 ٩ حدد فعل جواب الشرط فيما يلى ، واذكر عالمة إعرابه

 ١٠ حدد فعل جواب الشرط فيما يلى ، واذكر عالمة إعرابه

 ١١ األسئلة التى تليها اقرأ القطعة التالية ، ثم أجب عن



 ترم ثان –الصف األول اإلعدادى                                                                                                  ىف اللغة العربية  لربنساسلسلة    
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 يحب اهللا المستغفرين. إعراب الفعل (يحب) فى الجملة: -١

 مفعل مضارع منصوب بالفتحة. (ب) فعل مضارع مرفوع بالضمة. (أ)
 مضارع جمزوم بالسكون. (د) فوع بالضمة.مبتدأ مر (ج)

 من يتق  اهللا يدخل الجنة. عالمة جزم الفعل المضارع (يتق) : -٢

 السكون. (ب) الفتحة. (أ)
 حذف حرف العلة. (د) حذف النون. (ج)

 ال يحب الناس المتكبر . إعراب الفعل (يحب) فعل  مضارع: -٣

 منصوب بالكرسة. (ب) مرفوع بالضمة. (أ)
 جمزوم بحذف النون. (د) جمزوم بالسكون. (ج)

 ميز أسلوب الشرط فيما يلى : -٤

 يدخل اجلنة من يعبد ربه. (ب) من حيب ممارسة الرياضة. (أ)
 ال تكن من الكساىل بل املجتهدين. (د) من جيتهد كثًريا حيقق هدفه. (ج)

 إن ........ الناس ....... مكانتك. المناسب مكان النقط. -٥

 تعلو. –تعن  (د) تعلو. –ج) تعني  تعُل  –تعن  (ب) تعلو. – تعني (أ)

 متى تتعاون مع اآلخرين تكتسب خبرات كثيرة الفعل (تتعاون) عالمة إعرابه. -٦

 جمزوم بثبوت النون. (ب) مرفوع بثبوت  النون. (أ)
 جمزوم بالسكون. (د) منصوب بحذف النون. (ج)

 ر) عند الربط بين الجملتين بأداة شرط جازمة تصبح:تنالين الخي –( تتعاونين مع الناس  -٧

 إن تتعاونى مع الناس تناىل اخلري. (ب) إن تتعاونني مع الناس تنالني اخلري. (أ)
 إن تتعاونني مع الناس تنىل اخلري. (د) إن تتعاونى مع الناس تنىل اخلري. (ج)

 أداة شرط جازمة تصير الجملة:يرضى اهللا عنه) عند الربط بين الجملتين ب –( يطيع والده  -٨

 من يطع والده يرَض اهللا عنه. (ب) من يطيع والده يرىض اهللا عنه. (أ)
 من يطع والده يرىض اهللا عنه. (د) من يطيع والده يرَض اهللا عنه. (ج)

 يجب أن ...... والدك كى ..... بالجنة . المناسب مكان النقط. -٩

 تفوز. –تطع  (ج) تفز. –تطع  )(ج تفز. –تطيع  (ب) تفوز. –تطيع  (أ)

 متى تقل الصدق يحبك الناس. عالمة جزم الفعل (تقل) : -١٠

 حذف حرف العلة. (ب) السكون. (أ)
 ثبوت النون. (ج) حذف النون. (ج)

 تستخدم أداة الشرط (من) :  -١١

 للمكان. (د) للزمان. (ج) لغري العاقل. (ب) للعاقل. (أ)

 الجنة) عالمة جزم الفعل (يهده) فى الجملة:( من يهده اهللا يدخل  -١٢

 حذف النون. (ب) السكون. (أ)
 الضمة. (د) حذف حرف العلة. (ج)

:ا اا   ا ا  ١ 

تدریبات 

 مراجعة نحوية شاملة النحو حدیثة
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 لن ....... الخير إال بطاعة اهللا. الفعل المناسب: -١

 تنال. (د) تنل. (ج) تناالن. (ب) تنالون. (أ)

 ك).عند تصويب الجملة السابقة تصبح:( متى تهين الضعيف تدنو مكانت -٢

 متى هتن الضعيف تدن مكانتك. (ب) متى هتني الضعيف تدن مكانتك. (أ)
 متى هتينى الضعيف تدنو مكانتك) (د) متى هتني الضعيف تدنوا مكانتك. (ج)

 مهما ....... فى المدارس تحتاجوا الكثير من المعارف. المناسب مكان النقط. -٣

 تتعلام. (د) تتعلموا. (ج) تتعلم. (ب) تتعلمى. (أ)

 تجده عن العلماء. إعراب الفعل (تبحث) :عن العلم  تبحثإينما  -٤

 مضارع منصوب بالفتحة. (ب) مضارع جمزوم بحذف النون. (أ)
 مضارع جمزوم بالسكون. (د) مضارع مرفوع بالضمة. (ج)

 إن ........ الظالم يعاقبك اهللا. المناسب مكان النقط: -٥

 تعاون. (ب) تعن. )(أ
 األوىل والثانية. (د) تعينوا. (ج)

 ما تعطـه للفقراء تكافأ عليه. عالمة جزم الفعل (تعطه): -٦

 حذف النون. (ب) السكون. (أ)
 الفتحة . (ج) حذف حرف العلة. (ج)

 متى تكرم المحتاجين ...... اهللا خيًرا. المناسب مكان النقط: -٧

 جيازكم. (د) جيازيكم. )(ج جيازك. (ب) جيازيك. (أ)

 يحب الناس من .... الصدق . المناسب مكان النقط: -٨

 يقوال.  (د) يقولوا. (ج) يقول. (ب) يقل. (أ)

 ميز الجملة التى وردت فيها (من) أداة شرط مما يلى : -٩

 يدخل اجلنة من يطيع اهللا. (ب) ال تذهب من هذا الطريق. (أ)
  من منكم حيب كرة القدم؟ (د) من يتصدق حيبه الناس. (ج)

 ( إن تساعدوا  الناس الذين يحتاجون إليكم ويلجأون إلى مساعدتكم تكونوا الصالحين) جملة جواب الشرط: – ١٠

 تساعدوا الناس. (ب) حيتاجون إليكم. (أ)
 تكونوا من الصاحلني. (د) يلجأون إيل مساعدتكم. (ج)

 هم ويتسامح مع المخطئين يحترمه الناس) جملة الجواب هنا:( من يخدم الناس ويعطف عليهم ويتعاون مع -١١

 يتعاون معهم. (ب) يعطف عليهم. (أ)
 حيرتمه الناس. (د) يتسامح مع املخطئني. (ج)

 ( إن تكون من الصادقين تسمو مكانتك) عند تصويب الجملة تصبح: -١٢

 و مكانتك.إن تكو من الصادقني تسم (ب) أن تكوا من الصادقني تسمو مكانتك. (أ)
 إن تكن من الصادقني تسمو مكانتك. (د) إن تكن من الصادقني تسُم مكانتك. (ج)

 يهن) : –هن نفسه) عالمة جزم الفعلين ( يعاون ( من يعاون الظلم ي -١٣

 السكون. -(ب) السكون   السكون. –(أ) ثبوت النون 

 حذف حرف العلة. –(د) ثبوت النون  حذف النون. –(ج) السكون 
 مهما ...... الناس  اهللا يعينك. المناسب مكان النقط. -١٤

 (ج) تعني. (ج) تعينون. (ب) تِعن (أ) تعينوا.

:ا اا   ا ا  ٢ 



 

 
 /حممد حسن احللوانيأ 

 ياِدَدِعاإِل ألولا ُفالصَّ ُعِنُقوُد اجُلَماِن ِفي اللَُّغِة الَعَرِبيَّة

 
 
ُ  ىأ  رَ  أنْ  ىسرَ ـكِ بَ ـاحِ صَ  وراعَ ـ يقول الشاعر:       1 َ ع ً م ّ   بينَ       اـر ِ الر ً طْ ــعُ  عــية ُ  اــل َ ـوه  يهاــــاعِ رَ  و

ُ  هــــدُ هْ وعَ                          ْ الفُ  ـــــوكِ بمل َ  أّن   سِ ر ْ  نمِ  اورً سُ       اـله َ حْ والأ    دِ الجن  يهامِ ــحيَ  اسِ ر
 حيحة مما بين القوسين:تخير الإجابة الص 

 الأولى والثانية( –اعتاد  –أدهش  –)أعجب                                                        ـ معنى )راع(: 1
 الأولى والثانية( –اعتاد  –أدهش  –)أعجب                                                       ـ مضاد )راع(: 2
 جميع ما سبق( –َصحْب  –ِصحاب  –)أصحاب                                                      جمع )صاحب(: ـ 3
 حاجب( –جندي  –رسول  –)قائد                                                         المراد بـ )صاحب(: ـ 4
 الأولى والثانية( –كسرة  –أكاسرة  –)أكاسر                                                   ـ جمع )كسرى(: 5
 بصر( –عَمِي  –نظر  –)شاهد                                                                   مضاد )رأى(:  ـ 6
 الرعايا( –لرعيان ا –الرعاء  –)الرعاة                                                                 جمع )الرعية(:ـ 7
ينة                                                      ـ معنى )عطلا( خاليا من : 8  الفعل( –القول  –عمل ال –)الز
 متيسر( –متفائل  –متشائم  –)متزين                                                           ـ مضاد )عطلا(: 9

 الأولى والثانية( –عهدة  –عهود  –)عهاد                                                          جمع )عهده(:ـ 11
 الأولى والثانية( –سار  –سيران  –)أسوار                                                          ـ جمع )سور(:  11
 جميع ما سبق( –يحفظها  –يصونها  –)يحرسها                                                       ـ معنى )يحميها(: 12
 جميع ما سبق( –الرعيان  –الرعاء  –)الرعاة                                                         ـ جمع )راعيها(: 13
ينة             أدهش رسول كسرى أنه رأى سيدنا عمر : ـ 14 يا  مقاتلا –)خاليا من الز  متكبرا( –ماشيا بهدوء  –قو
 السعادة(شدة  –شدة التعجب  –شدة الفرح  –)شدة الحب            ـ )راع صاحب كسرى( تعبير يدل على : 15
 العلم( –اليقين  –الشك  –)المفاجأة                                                      ـ كلمة )راع( توحي بـ :16
 التعاظم( –التعالي  –التكبر  –)التواضع                               الرعية عطلا( تدل على :  )رأى عمرا بينـ 17
 التفاؤل( –المسئولية والرعاية  –الصبر  –إهمال )ال                                   ـ )وهو راعيها( تدل على : 18
 ترادف( –تضاد  –تعليل  –)نتيجة                                                    راعيها( بينهما:  –ـ )الرعية 19
يادة  –)الـكثرة                                              كلمة )ملوك( جمع يفيد : ـ 21  النتيجة( –التقليل  –الز
 نفي( –نهي  –توكيد  – )نداء                                             ـ )أن لها سورا من الجند( أسلوب : 21
 التحقير( –التقليل  –العموم  –)التعظيم                                                     ـ تنكير )سورا( أفاد: 22
 التماسك( –التفكك  –الإهمال  –)الـكسل                                          )سورا من الجند( يدل على: ـ 23
 الـكثرة( –التقليل  –التعظيم  –)التنوع                                    راس( على )الجند( أفاد:ـ عطف )الأح24
يادة  –)الـكثرة                                     الأحراس( أفاد: –ـ الجمع في )الجند 25  النتيجة( –التقليل  –الز
 ترادف( –تضاد  –تعليل  –)نتيجة                                           ـ علاقة البيت الثاني بالبيت الأول:26



 

 
 /حممد حسن احللوانيأ 
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 مثال( –ناقص  –أجوف  –)سالم                                                                  ـ الفعل )راع(:27
 حال( –فاعل  –ت نع –)مفعول به                                               إعراب )صاحب(:           ـ 28
 حال( –مضاف إليه  –اسم مجرور  –)نعت                                                 ـ إعراب )الرعية(:   29
 مفعول به( –حال  –اسم أن  –)خبر أن                                                    ـ إعراب )سورا(:  31
 مرفوع( –مجرور  –مجزوم  –)منصوب                                                 ـ )يحميها( فعل مضارع :31
( في البيت الثاني : 32  مفرد( –شبه جملة  –جملة فعلية  –)جملة اسمية                                ـ نوع خبر )أّن 
 مبتدأ( –مفعول به  –نعت  –)خبر                                                          ـ إعراب )راعيها(: 33
ُ  رآه     ـ يقول الشاعر:  2 ً ــــتغرِ سْ ـم َ  في اق ِ ن َ  ـهــــوم َ ـــف َ ــجــلالالَ  فيه      أىر َ مَ  ىمَ ـــأسْ  يــف ة ِ ع َ ان  ايه

َ  فوقَ                          ُ  وحِ الدّ   لظِ  تَ ـتح رىالث ِ        لاتمِ شْ م ُ ب َ  ولُ ــــطُ  اـدَ كَ  ردةٍ ب ُ  هدِ الع ِ ي َ بل  ايه
ِـ يعَ  في نَ اـفهَ                          ِ ـــــيكْ  اـنكَ  ما هن ُ ب ْ ّد  ـوال رِ ــــاـسِ الأكَ  نـمِ        هر ْ  يان َ دِ بأي  ايه

 :تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين 
 خائفا( –قلقا  –مضطربا  –)عميقا                                      : ينام نوما  ـ )مستغرقا في نومه( المراد بها1
 الإهانة( –جليل ال –العظمة  –)الحقارة                                                           ـ معنى )الجلالة(: 2
 عظمة(ال –الحقارة  –الخيانة  –)الأمانة                                                          ـ مضاد )الجلالة(: 3
 أحقر( –أرخص  – صغرأ –)أعلى                                                                ـ معنى )أسمى(: 4
 مضادها( –صورها  –معروفها  -)مرادفها                                                     معنى )معانيها(:   ـ 5
يا                                                               ـ جمع )الثرى(: 6  الأثري( –الأثار  –الأثراء  –)الثر
 الدوحان( –الدوحة  –الدواح  –الدوحات )                                                   ـ مفرد )الدوح(:7
 الأولى والثانية( –متجردا  –ملتحفا  –)ملتفا                                                    ـ معنى )مشتملا(: 8
 الأولى والثانية( –متجردا  –ملتحفا  –)ملتفا                                                     ـ مضاد )مشتملا(: 9

ُ                                                              ـ جمع )بردة(: 11  الأولى والثانية( – برود –بُرْد  –رَد )ب
 طال( –قصر  –قرب  –)بعد                                                                       ـ معنى )كاد(:11
 طال( –قصر  –قرب  –)بعد                                                                      ـ مضاد )كاد(: 12
 الأولى والثانية( –يجددها  –يتلفها  –)يفنيها                                                       معنى )يبليها(:ـ 13
 الأولى والثانية( –يجددها  –يتلفها  –)يفنيها                                                          ـ مضاد )يبليها(: 14
 سرف( –حقر  –كبر  –)عظم                                                                  ـ معنى )هان(: 15
 يقدره( –يحقره  – يبجله –)يعظمه                                                                 ـ مضاد )يكبره(:16
 الأولى والثانية( –الأدنى  –الدنييات  –لدنا )ا                                                      ـ جمع )الدنيا(: 17
 عصا كبيرة( –مظلة كبيرة  –خيمة كبيرة  –)شجرة كبيرة           ـ رأى رسول كسرى سيدنا عمر ينام تحت: 18
 جميع ما سبق( –الزهد  –العظمة  –)التواضع                في مشهد يدل على:  عمر ـ رأى رسول كسرى سيدنا19
 ثياب جديدة( –عمامة كبيرة  –عباءة قديمة  –تاج مزين )                               : يلبس عمر اكان سيدنـ 21
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 الأولى والثانية( –القلق  –راحة البال  –)الطمأنينة                            )رآه مستغرقا في نومه( تدل على: ـ 21
 الاستعلاء( –التكبر  –الإهانة  –)العظمة                                 )رأى فيه الجلالة( تعبير يوحي بـ : ـ 22
 توكيد( –أمر  –نفي  –)نهي                                                       )رأى فيه الجلالة( أسلوب : ـ 23
 يش(التعا –التواضع  –لاء الاستع –)التكبر                                  ـ )فوق الثرى ...( تعبير يدل على: 24
 ترادف( –تضاد  –نتيجة  –)تعليل                                                      يكبره( بينهما: –ـ )هان 25
 الـكثرة( –التصوير  –التحقير  –)التقليل                                                 ـ )الأكاسر( جمع يفيد:  26
 الأولى والثانية( –ضعف جنودهم  –سعة سلطانهم  –)قوة ملـكهم            ا بأيديها( تعبير يدل على: )الدنيـ 27
 ترادف( –تضاد  –نتيجة  –ـ علاقة البيت الثالث بما قبله:                                                 )تعليل 28
 خبر( –مفعول به  –مبتدأ  –)فاعل                                                         ـ إعراب )الجلالة(: 29
 فاعل( –خبر  –مبتدأ  –)حال                                                            إعراب )مشتملا(: ـ 31
 مضاف إليه( –خبر ظل  –اسم ظل  –مفعول به )                                          ـ إعراب )الدوح(: 31
 مهموز( –مثال  –أجوف  –)ناقص                                                                ـ )هان( فعل: 32
ْ مِ أ  ـ يقول الشاعر:      3 ْ أ   لما ـــتَ ن َ  ــتَ قم َ  لَ ـــدْ الع َ       همُ ــــبين َ  تَ نمْ ف َ  يرِ رِ ـــَـ ق مَ وْ ن َ  ـــينِ الع ِ ه َ ـــان  ايه

                        َ ِ رَ  اي َ اف َ رَ  اـع َ ـــجَ      اـهَ سَ رِ اـوحَ  ىـورَ الّش   اية ً ــخَ  كــّ  برَ  اكَ ز َ ـــحمُ  ـنْ عَ  اير  ابيه
َ اعمَ ـجالَ  يُ أ  رَ                         َ ــقتشْ  لا ةِ ــ ِ  ىــ َـ خالِ  مَ ــغْ رَ        به لادُ الب ْ الفَ  يُ أ  ورَ  افِ ل ُ  دِ ر ِ شْ ي َ ـق  ايه

 مما بين القوسين: تخير الإجابة الصحيحة 
 الثانية والثالثة( –خفت  –قلقت  –)اطمأننت                                                  ـ مضاد )أمنت(: 1
 الثانية والثالثة( –الجور  –الظلم  –)الإنصاف                                                      معنى )العدل(: ـ 2
 العدلة( –الأعدال  –العدال  –)العديل                                                              جمع )العدل(:ـ 3
 مضطربا( –قلقا –حزينا  –)مطمئنا مسرورا                                                )قرير العين( المراد بها:  ـ4
 مضطربا( –راضيا  –شقيا وتعيسا  –)سعيدا                                                      مضاد )هانيها(: ـ 5
ية  –راي  –)رايات                                                            ـ جمع )راية(: 6  الأولى والثانية( –رؤ
 المعرفة( –الاستبداد  –التشاور  – )الأخذ بالرأي                                                مضاد )الشورى(:ـ 7
 محروس( –حراسة  –حَرَس  –اس رّ  )حُ                                                               جمع )حارس(: ـ 8
ية                                                                        ـ جمع )رأي(: 9 يا( –رؤى  –آراء  –)رؤ  رؤ

 الأولى والثانية( –تسعد  –تتعب  –)تضل                                                       معنى )تشقى(:  ـ 11
 الأولى والثانية( –تسعد  –تتعب  –)تضل                                                      ـ مضاد )تشقى(:  11
 تفاضل(ال –التشابه  –الاختلاف  –)الاتفاق                                                   ـ مضاد )الخلاف(: 12
 الأولى والثالثة( –كافأك  –عاقبك  –)أثابك                                                     ـ مضاد )جزاك(: 13
 النوم في قصر( –كثرة الصحابة  –ة الجنود قو –)إقامة العدل                               ـ سبب أمان سيدنا عمر :14
 تكبر واستعلاء( –غلاء وبلاء  –تعاسة وشقاء  –)رخاء ونماء              ـ من نتائج الشورى تعيش البلاد في : 15
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 التعالي( –الشورى  –المال  –)الاستبداد                                             ـ أرسى سيدن عمر مبدأ : 16
 جميع ما سبق( –العدل  –الزهد  –)التواضع                                             من صفات سيدنا عمر: ـ 17
 الاضطراب( –القلق  –الخوف  –)الاطمئنان                                )فنمت نوم قرير العين( يدل على: ـ 18
 ترادف( –نتيجة  –تضاد  –)تعليل                                      علاقة )فنمت نوم قرير العين( بما قبلها:ـ 19
 الشقاء( –الخوف  –الهناء والسرور  –)الهوان                                                 : على  ـ )هانيها( تدل21
 التعظيم( –الـكثرة  –التقليل  –حقير )الت                                          )يا رافعا( أسلوب نداء يفيد: ـ 21
 ـ عطف )حارسها( على )رافعا( يدل على : 22

 التعاون( –التقصير  –التهاون في تطبيق الشورى  –)حرصه على تطبيق الشورى                                      
 أمر( –دعاء  –نفي  –)نهي                                                       )جزاك ربك خيرا( أسلوب :ـ23
 التصوير( –التقليل  –العموم والشمول  –التحقير )                                          ـ تنكير )خيرا( أفاد: 24
 ترادف( –نتيجة  –تضاد  –)تعليل                                                        الفرد( :  –بين )الجماعة ـ 25
 مقابلة( –نتيجة  –تضاد  –)تعليل                                                    ـ بين شطري البيت الأخير: 26
 خبر( –مفعول به  –مبتدأ  –)فاعل                                                           إعراب )العدل(: ـ 27
 الفتحة( –الألف  –الـكسرة  –)الياء                                            )محبيها( اسم مجرور وعلامة جره: ـ 28
 مضاف إليه( –مفعول به  –مبتدأ  –)فاعل                                               ـ إعراب )الخلاف(: 29
 سالم( –مثال  –ناقص  –)أجوف                                                             ـ الفعل )تشقى(: 31
 جر اسم مجرور( –جر مضاف إليه  –رفع فاعل  –الضمير المتصل في )يشقيها( في محل :     )نصب مفعول به ـ 31
 مضاف إليه( –مفعول لأجله  –مفعول مطلق  –)مفعول به                                   ـ إعراب )نوم(: 32
 
  
عن بطولات  الحديثأ وعندما يبد هم ،الأولى في جذب قلوب الناس وعقولتحتل المرتبة القدم  كرةلاشك أن "ـ 1

ية مهمة مثل)كأس العالم :عالمية مثل يقية أو أمريكا اللاتينية) :( أو قار  يتفرغ (كأس الأمم الأوربية أو الأمم الإفر
يق الذي يحبه وكلٌ ، الناس للحديث عن كرة القدم   ".يشجع الفر

 الصحيحة مما بين القوسين: تخير الإجابة 
 الأولى والثانية( –ريب  –تأكد  –)يقين                                                          ـ مضاد )شك(: 1
 جميع ما سبق( –تشغل  –تستولى على  –)تتبوأ                                                       ـ معنى )تحتل(: 2
 الثانية والثالثة( –دفع  –صرف  –)شّد                                                          جذب(: مضاد )ـ 3
وّ                                                          جمع )الأولى(: ـ 4 ول  –الأوائل  –ل )الأ   الأولات( –الأ 
 يتخير( –ينادي  –يجري  –)ينشغل                                                                 ـ مضاد )يتفرغ(: 5
 يشتري( –يثبط  –يدعم  –)يحيي                                                               ـ مضاد )يشجع(: 6
 الرابعة( –الثالثة  –الثانية  –)الأولى                                        تحتل كرة القدم المكانة ....... عالميًا: ـ 7
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يقية الأمم ال –)الأمم الأوروبية                  ـ من البطولات العالمية بطولة :8  الأولى والثانية( –كأس العالم  –إفر
ية: 9 يقية  –)الأمم الأوروبية                        ـ من البطولات القار  ولى والثانية(الأ –كأس العالم  –الأمم الإفر

 عندما يبدأ الحديث عن البطولات : ـ 11
ياضة( –الأولى والثانية –يشجع الناس فرقهم  –)يتحدث الناس عن كرة القدم   يمارس الناس الر

 مفعول به( –مبتدأ  –خبر أّن  –)اسم أّن                                                           ـ إعراب )كرة(: 11
 مضاف إليه( –فاعل  –خبر  –)مفعول به                                                      راب )الحديث(: إعـ 12
 مجزوم( –مجرور  –منصوب  –)مرفوع                                              إعراب )يتفرغ( فعل مضارع: ـ 13
 رفع خبر( –جر مضاف إليه  –نصب مفعول به  –)رفع فاعل                ـ الضمير المتصل في )يحبه( في محل : 14
 سالم( –مهموز  –أجوف  –ـ الفعل )يبدأ(:                                                                    )ناقص 15
حيث أثبتت ،  تجنبا للمخاطر التي تنتج عن التعصب الـكروي؛ الصحة العالمية عدة نصائح  منظمةوقد قدمت "ـ 2

ياتالدراسات الطبية أن الجو المشحون بالحماس والاهتمام والانفعال والتوتر الذي يصاحب  يزيد إفرازات  المبار
ية  والذي يؤدي دورا ، ( )الأدرينالين هرمونوبالتالي يزداد إفراز ، هرمونات التوتر من الغدد الصماء إلي الدورة الدمو

ويزيد أيضا من سرعة ضربات القلب وتجلط الشرايين مما ، م ومعدل ضغط الدم مهما في ضبط مستوى السكر في الد
في بعض الحالات إلي حدوث عجز عصبي أو شلل نصفي  يؤديكذلك يمكن أن ، يؤدي في النهاية إلي السكتة القلبية 

 ". من تاريخ وراثي في أمراض القلب والسكر يعانونخاصة لدى الأفراد الذين 
 يحة مما بين القوسين:تخير الإجابة الصح 

 جميع ما سبق( –اتقاء  –ابتعادا  –)تحاشيا                                                         معنى )تجنبا(: ـ 1
 خاطر( –خطورة  –خطر  –)مخطر                                                             ـ مفرد )مخاطر(: 2
 التعاطف( –اللين  –التسامح  –)التشدد                                                       : معنى )التعصب(ـ 3
 نفت( –أكدت  –أخبرت  –أعلمت )                                                            ـ معنى )أثبتت(: 4
 الأولى والثانية( –يفارق  –يلازم  –)يرافق                                                       ـ مضاد )يصاحب(:5
 الثانية والثالثة( –الأجواء  –الجواء  –)الجوات                                                        جمع )الجو(: ـ 6
 العالي( –الخالي  –المملوء  –)المعروف                                                          ـ معنى )المشحون(:7
 الصعود( –القوة  –الفطور  –)الفتور                                                         ـ مضاد )الحماس(: 8
 الصياح( –الاضطراب  –الهدوء  –)الثبات                                                        معنى )التوتر(: ـ 9

 الأولى والثانية( –يتعالجون  –يتألمون  –)يقاسون                                             دف )يعانون(:ـ مرا11
 يسلمون( –يتعالجون  –يتألمون  –)يقاسون                                                       مضاد )يعانون(: ـ 11
 (ضعف –قوة  –قدرة  –)طاقة                                                                   مضاد )عجز(: ـ 12
 قدمت منظمة الصحة العالمية عدة نصائح تجنبا:ـ 13

ياضة    للعب النظيف( –للتشجيع  –للمخاطر الصحية  –)لممارسة الر
يادة إفراز هرمون التوتر          الجو المشحون بالحماسة يؤدي إلى: ـ 14 يادة الغدد الصماء( –الوفاة  –تشنج ال –)ز  ز
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 (الأولى والثانية –عملية الهضم  –معدل ضغط الدم  –)مستوى السكر    ـ هرمون الأدرنالين مسئول عن ضبط: 15
 جميع ما سبق( –عجز العصبي ال –سرعة ضربا القلب  –)تجلط الشرايين    ـ من المخاطر الصحية للتعصب الـكروي: 16
 مبتدأ( –خبر  –فاعل  –)مفعول به                                                         إعراب )منظمة(: ـ 17
يات(: 18  مبتدأ( –خبر  –فاعل  –)مفعول به                                                       ـ إعراب )المبار
 نعت( –حال  –مضاف إليه  –)مفعول به                                                  إعراب )هرمون(: ـ 19
 منصوب( –مجزوم  –مرفوع  –)مجرور                                        ـ إعراب )يؤدي( فعل مضارع: 21
 حذف حرف العلة( –حذف النون  –ثبوت النون  –)الضمة   )يعانون( فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه: ـ 21
كما أن بعض ، من الفوضى والعنف في المجتمع  حالةحيث أنه ينشر  ، له خطورة شديدة رويكالـ التعصبكما أن ـ "3

يات كرة القدم حتى علي حساب أعمالهم وكسب عيشهم المتعصبين يلة في متابعة مبار  ".لفرقهم يقضون أوقاتا طو
 :تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين 

 الأولى والثانية( –النظام  –الاضطراب  –)الشغب                                               معنى )الفوضى(:ـ 1
 العمل( –النشاط  –النظام  –التطلع )                                                           ـ مضاد )الفوضى(: 2
 الجمود( –اللين  –الضعف  –لقسوة )ا                                                           ـ مضاد )العنف(: 3
 معرفة( –ترك  –قوة  –)خسارة                                                                 مضاد )كسب(: ـ 4
 يتركون( –يشتغلون  –يمضون  –)يعرفون                                                        ـ معنى )يقضون(: 5
 الثانية والثالثة( –العنف  –الفوضى  –)النظام                       خاطر الاجتماعية للتعصب الـكروي نشر : من المـ 6
يلة على حساب:ـ 7  كسب العمل( –كسب الوقت  –المذاكرة  –)كسب عيشهم           يقضى المتعصبين أوقاتا طو
يقه              ي هو الذي: ـ المشجع المثال8 ياضية  –)يتعصب لفر  يسبب الخراب( –ينشر الفوضى  –يشجع بروح ر
ياضي الحقيقي هو الذي:9 ياضة         ـ الر يق  –يسعى للفوز بشرف ونزاهة  –)يمارس الر  الأولى والثانية( –يشجع فر

يات من المخاطر : 11  لنفسية(ا –الاقتصادية  –الصحية  –)الاجتماعية           ـ ترك المتعصبين أعمالهم ومتابعة المبار
 مفعول به( –خبر أن  –اسم أن  –)اسم كان                                               ـ إعراب )التعصب(: 11
 مفعول لأجله( –نعت  –مفعول به  –)مضاف إليه                                            إعراب )حالة(:ـ 12
 مهموز( –مثال  –ناقص  –)سالم                                                              ـ الفعل )يقضون(: 13
 مفعول لأجله( –نعت  –مفعول به  –)مضاف إليه                                        ـ إعراب )المتعصبين(:14
ياضةوعلاج هذه الحالة يبدأ من الدعوة لممارسة ـ "4 ياضة تنشط ؛ وأبسطها المشي  الر وأهمية ، والعقل  لجسمافالر

ياضة دون تعصب ضرورة ملحة يات بأنواعها المختلفة  تستمتعفمن حقك أن  ، ممارسة الر ولـكن دون ، بمشاهدة المبار
ياضية العالية التي تحقق المتعة والصحة الروحتعصب حتى تترسخ   ".الر

  :تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين 
 معاملة( –مزاولة  –مواجهة  –)مقاومة                                                           ـ معنى )ممارسة(: 1
 أكبرها( –أيسرها  –أكثرها  –)أصعبها                                                             معنى )أبسطها(: ـ 2
 توقف( –مزاولة  –مواجهة  –)مقاومة                                                         ـ مضاد )مزاولة(: 3
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 سابق(تت –تتزعزع  – تقوى –)تثبت                                                                ـ مضاد )تترسخ(: 4
 (النفور –الرحمة  –ة الشفق –)اللذة                                                                  ـ معنى )المتعة(:5
ياح( –الأرواح  –الروحة  –)الرواح                                                            الروح(: ـ جمع )6  الر
يق                         ـ علاج التعصب الـكروي: 7 ياضة  –)تشجيع فر  ترك الأعمال( –نشر الفوضى  –ممارسة الر
ياضية تـ 8  الصحة والمتعة( –الأمراض الصحية  –الفوضى والعنف  –لتحمل ا)الصبر و               حقق:الروح الر
يات دون تعصب ترسخ: 9 ياضية          ـ مشاهدة المبار  الحزن والبؤس( –الأمراض  –الفوضى والعنف  –)الروح الر

ياضة أنها: 11  تنشر العنف( –تنشر الأمراض الصحية  –تنشط العقل والجسم  –)تنشر الفوضى             ـ أهمية الر
ياضة: ـ 11  الملاكمة( –مشي ال –التنس  –) المصارعة                                          أبسط طرق ممارسة الر
ياضة(:ـ إعراب )12  مفعول لأجله( –نعت  –مفعول به  –)مضاف إليه                                        الر
 مفعول لأجله( –نعت  –مفعول به  –)مضاف إليه                                          )الجسم(: ـ إعراب 13
 مرفوع( –مجزوم  –مجرور  –)منصوب                                         إعراب )تستمتع( فعل مضارع: ـ 14
 فاعل( –نعت  –مفعول به  –)مضاف إليه                                                 ـ إعراب )الروح(: 15
 مهموز( –مثال  –ناقص  –(:                                                                 )سالم تستمتعالفعل )ـ 16
 
 
 ـ عاد عقبة إلى برقة فوجد أهلها: 1

 محاربين للإسلام( –ما زالوا على الإسلام  –مرتدين عن الإسلام  –خاضعين للروم )                              
 ـ تولى ....... مصر بعد وفاة عمرو بن العاص:2

ية بن حديج   ية بن أبي سفيان  –عقبة بن نافع  –)معاو  عثمان بن عفان( –معاو
بر(الانتقام من الب –مواصلة الفتوحات  –إلغاء الفتوحات  –)عزل عقبة  ـ صمم عمرو بعد عودته إلى مصر على : 3  ر
 هـ(24 -هـ 23 -هـ 22 -هـ 21)                                           ـ بدأ عمرو بن العاص فتوحاته سنة: 4
بر لإقامته هناك ........ سنوات: 5  ست( –أربع  –تسع  –)سبع                       ـ كان عقبة خبيرا بشئون البر
 ولائه( –كبر سنه  –كفاءته الحربية  –)قرابته منه                   كلف عمرو عقبة باستئناف الفتوحات لـ : ـ 6
 الظلم( –العمال  –الجيش  –)الإسلام                                  في نشر: ـ أقام عقبة في برقة يستكمل رسالته 7
 هـ(41 -هـ 42 -هـ 43 -هـ 44)                                                  ـ بدأ عقبة أعماله الحربية سنة : 8
 صبراتة( –فزان  –لواتة  –)ودان                                          ـ بدأ عقبة أعماله الحربية بالتوجه إلى قبيلة:9

 هـ(41 -هـ 42 -هـ 43 -هـ 44)                                                    ـ توفي عمرو بن العاص سنة:11
 إحدى عشرة( –ثلاث عشرة  –ست عشرة  –)أربع عشرة             ـ ترك عقبة أهل برقة مدة ........ سنة: 11
بر  –تحصيل ضريبة الدفاع  –)استئناف الفتوحات        كانت مهمة عقبة : ـ 12  الأولى والثانية( –الانتقام من البر
 الملايين( –العشرات  –المئات  –)الآلاف                       أصبح عدد المسلمين في قبائل برقة يقدرون بـ :ـ 13
ية بن حديج هو:ـ 14   الخليفة الذي أرسل معاو
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ية بن أبي سفيان  –علي بن أبي طالب  –)أبو بكر الصديق    عثمان بن عفان( –معاو
بر من مخالب: ـ 15  رأى عقبة أن الفرصة واتته لإنقاذ البر

 زنطي(يالجيش الب –لسباع والأفاعي ا –الروم  –)الوثنية والجهالة 
 تركوا المدينة( –أعلنوا الطاعة  –تحصنوا داخل مدينتهم  –)استعدوا لحربه          ـ عندما وصل عقبة إلى لواتة: 16
بر )                              ـ كان عقبة خبيرا بـ : 17  الأولى والثانية( –شئون مصر  –فنون الحرب  –شئون البر
 
 
يقية كان مكونا من:  ـ الجيش الإسلامي الذي1 بر  –)الصحابة             انطلق إلى إفر بر( –الروم  –البر  العرب والبر
 كاره للمسلمين( –يخاف الإسلام  –متعصبا  –)وثنيا                     ـ لم يعلم ملك فزان رأيه صراحة لأنه كان: 2
ُ ـ 3  (461 – 361 – 511 – 631)                           ..... بعير: رضت على أهل فزان ...الضريبة التي ف
يقية هو:ـ 4  الخلفة الذي كلف عقبة بفتح إفر

ية بن أبي سفيان  –علي بن أبي طالب  –)أبو بكر الصديق     عثمان بن عفان( –معاو
 التساهل( –التنكيل  –التعديل  –ير )التشه                                       ـ يرفض الإسلام ....... بالأسرى:5
 ثمانية( –سبعة  –ستة  –)خمسة                                          ـ تبعد فزان عن ودان مسيرة ........ أيام : 6
 عة(بض –رجلا  –نفرا  –)جيشا                           ـ كان عقبة كلما افتتح مدينة ترك فيها ........ من المسلمين:7
 هـ(51 -هـ 49 -هـ 48 -هـ 47)                                              ـ ظل عقبة واليا على برقة حتى سنة: 8
ية بن حديج لمتابعة الفتح بجيش عدته ........ مقاتل:9 ية بن سفيان معاو  ـ أرسل معاو

 أربع آلاف( –تسعة آلاف  –سبعة آلاف  –عشرة آلاف )
 خمسة( –ستة  –تسعة  –)سبعة                           من فزان: ة على بعد ........ أميال ـ عسكر جيش عقب11
ية بن حديج  –عقبة بن نافع  –)بسر بن أرطأة         هـ : 23ـ افتتح ....... ودان سنة 11  عمرو بن العاص( –معاو
 ملك برقة( –ملك لواتة  –ملك فزان  –ك ودان )مل             كان ......... رجلا مترفا لا يعترف بالأديان: ـ 12
بر بعقبة بسبب: ـ 13  الأولى والثانية( –قتالهم معهم  –معاملته الحسنة لهم  –)رفعه الظلم عنهم          زاد تعلق البر
 أكد .......... لعقبة أنه لن يحارب المسلمين مجددا وسيدفع ضريبة الدفاع:ـ 14

 ملك برقة( –واتة ملك ل –ملك فزان  –)ملك ودان 
 معجبا بذاته( –معتزا بنفسه  –منكس الرأس  –)رافع الرأس              وقف ملك ودان ........ أمام عقبة: ـ 15
 سيفه الـكبير( –تكبره عليه  –غروره الشديد  –)تواضعه بين جنوده         تعجب ملك فزان من عقبة بسبب : ـ 16
ّ ه  –الانتقام من الروم  –)القتال حدة وهي:الجيش الإسلامي لغاية واـ انطلق 17 بر( –إعلاء كلمة الل  السيطرة على البر
يقية ـ18 ية بن سفيان ........ لفتح إفر  : هـ 49سنة  اختار معاو

ية بن حديج  –عقبة بن نافع  –)بسر بن أرطأة   عمرو بن العاص( –معاو
 عندما دخل ملك فزان على عقبة وجده: ـ 19

 يفترش الأرض( –يلبس الملابس الغالية  –يط به الحرس يح –)يجلس على عرش 
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 فزان( –القيروان  –طرابلس  –)برقة                                                      ـ المدينة التي بناها عقبة :1
 فزان( –ودان  –قمونية  –)طرابلس                                                 ـ كانت القيروان تُسمى قديما : 2
 سبعين( –ستين  –ثلاثين  –)أربعين                         ظلت القيروان خالية من الوحوش مدة ......... سنة:ـ 3
بر  –)العرب                     لم يسكنه أحد من: ـ اختار عقبة مكانا لبناء القيروان 4  الثانية والثالثة( –الروم  –البر
 دار القضاء( –المعسكر  –المسجد الجامع  –قصر الحكم )      ة ........ الذي ما زال يحمل اسمه إلى الآن: ـ بنى عقب5
 هـ(51 -هـ 49 -هـ 48 -هـ 47)                                                    بدأ عقبة بناء القيروان سنة:ـ 6
 الأولى والثانية( –مكانا للقضاء  –مقرا للجيش  –)عاصمة للمسلمين               ـ فكر عقبة في بناء القيروان لتكون: 7
 خمس( –ست  –تسع  –)سبع                                          ـ استغرق بناء القيروان ........ سنوات: 8
 جميع ما سبق( –طيب الهواء  –ة جودة الترب -كثرة الأشجار  )                              ـ يتميز مكان القيروان بـ : 9

 )أيها الجند طهروا هذا المكان...( القائل : ـ 11
ية بن حديج  –عمرو بن العاص  –)عقبة بن نافع   بسر بن أرطأة( –معاو

ياضة                كانت القيروان مكانا لمدارسة المجاهدين لـفنون :ـ 11  البناء( –السباحة  –الحرب والنزال  –)الر
 للقضاء(دار  –قصر للحكم  –قلعة آمنة  –)مقر آمن                 يكن للجيش الإسلامي ....... يعسكر فيه:  ـ لم12
ية بن حديج  –عمرو بن العاص  –)عقبة بن نافع                     ـ )هذا قيروانكم( القائل:13  بسر بن أرطأة( –معاو
 
 

 بين القوسين مما تخير علامة الإعراب الصحيحة لما تحته خط: 
 حذف النون( –حذف حرف العلة  –الفتحة  –سكون )ال                  (: عظمتها يعرفـ )من يقرأ تاريخ مصر 1
 حذف النون( –حذف حرف العلة  –الـكسرة  –)السكون                      الصيف تكثر الفاكهة(: يأتِ ـ )متى 2
ّ ه( تنالوافي أعمالـكم  تجتهدواـ )إن 3  حذف النون( –حذف حرف العلة  –الـكسرة  –)السكون                 :رضا الل
 حذف النون( –حذف حرف العلة  –الـكسرة  –)السكون                          مكانته(: تعلُ الصدق  يقلـ )من 4
 حذف النون( –حذف حرف العلة  –الـكسرة  –)السكون                         حظا وفيرا(: ينلللعلم  يسعَ )من ـ 5
 حذف النون( –حذف حرف العلة  –الـكسرة  –)السكون                    تجدي أحبابا كثيرين(: تسافريـ )أينما 6
ياضة يقوَ جسمه(: يمارسـ )من 7  حذف النون( –حذف حرف العلة  –الـكسرة  –)السكون                      الر
 حذف النون( –حذف حرف العلة  –الـكسرة  –)السكون                                 ربه(:  يرضِ )من يصِل ـ 8
ّ ه إن )ـ 9  حذف النون( –حذف حرف العلة  –الـكسرة  –)السكون              م(:ويثبت أقدامك ينصركمتنصروا الل

 (حذف النون –حذف حرف العلة  –الـكسرة  –)السكون                            (:ينجُ  من يصادق الأبرارـ )11
 حذف النون( –حذف حرف العلة  –الـكسرة  –)السكون       (:جادين في العمل تزدهر تجارتكم تكونواأينما ) ـ11
 حذف النون( –حذف حرف العلة  –الـكسرة  –)السكون                          (:من خير تجد ثوابه تعمل)ما  ـ12
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 :تخير الفعل الصحيح مما بين القوسين 
 يناُل( –ينول  –ينل  – ينالَ )                                    (:احترام الآخرين ........ لعلممن يتفوق في اـ )1
 يزدادوا( –يزداد  –يزيد  –)يزدد                                                      ة(: معرف........ من يقرأ ـ )2
 تحققا( –تحققي  –تحققون  –ن )تحققي                                ـ )متى تجتهدي في دروسك ........ النجاح(: 3
 تسعوا( –تسعيان  –تسَع  –)تسعى                                             ـ )إن ........ في الخير تكن محبوبا(: 4
ّ ه عنك(: 5  يرُض( –يرَض  –وا يرض –ى )يرض                                        ـ )متى تطع والديك ....... الل
ُ                                                 (: تسعد نفسكـ )متى ......... واجبك 6 َ  –نهي )ت  تنهيا( –تنهوا  – تنه
 (تجنوا –تجِن  –تجني  –)تجنين                                               القيم .......... ثمارها(: )أينما تغرسي ـ 7
 تستقام( –تستقم  –تستقيموا  –)تستقيم                                 أحوالـكم(: ـ )متى تعملوا بإخلاص ........ 8
 تنل( –تنالوا  –تنالون  –)تنالين                                               )أينما تطلبوا العلم ......... التقدير(: ـ 9

ّ ه عنكم(: ـ )إن ......... عملـك11  تتقني( –تتقنا  –قنوا تت –تتقنون )                                      م يرَض الل
ّ ه(: 11  تدعو( –يدعُ  –يدعون  –)يدعو                                            ـ )من ......... للحق يفز برضا الل
ّ ه يرَض عنكم(: ـ 12  تخشوا( – تخَش  –تخشين  –)تخشون                                    )إن ......... عقاب الل
 ترقيا( –ترقوا  –ترق  –)ترقى                                             ـ )متى تقرأ الشعر ......... مشاعرك(: 13
 تعلوان( –يعُل  – يعلوا –)يعلو                                           )إن تتصف بالحياء ........ قدرك(: ـ 14
 تقدموا( –تقدمين  –تقدما  –تقدمون )                                      ـ )ما ........ من خير تثابوا عليه(: 15
بيع (ـ 16  تكسيان( –تكسون  –يكسو  – يَكُس )                          (:  الأرض خضرة..........  متى يأت الر
 يعبْث( –يعبَث  –يعبِث  –)يعبُث                                              (: ينل اللعناتبمصر  ......... من(ـ 17
ً  ........ واأينما تسافرـ )18  تزدادين( –تزدادون  –تزدادان  –)تزدادوا                                          (: معرفة

 :تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين 
 حذف النون( –حذف حرف العلة  –الفتحة  –)السكون                  جزم الفعل المضارع معتل الآخر: ـ علامة 1
 حذف النون( –حذف حرف العلة  –الفتحة  –)السكون                 ـ علامة جزم الفعل المضارع صحيح الآخر: 2
 حذف النون( –حذف حرف العلة  –الفتحة  –سكون )ال                              ـ علامة جزم الأفعال الخمسة: 3
 ستة( –خمسة  –أربعة  –)ثلاثة                                         ـ يتكون أسلوب الشرط من ...... أجزاء: 4
  المجتمع( –يرَق  –على  –)يحرص  :            (فعل جواب الشرط هوالمجتمع إن يحرص كل منا على العمل يرقَ )ـ 5
بيع يسعد الناس يأتِ متى ) ـ6    مجرور( –منصوب  –مرفوع  –)مجزوم                   :ما تحته خط فعل مضارع (الر
  ما( –ينفعك  –تبذله  –)مال                                           هو: ( فعل الشرط ما تبذله من مال ينفعكـ )7
َ  فيأين تتجول ـ )8   ناهية( –نافية  –غير جازمة  –جازمة )                                : طأداة الشر(العجائب مصر تر
 موصولة( –شرطية  –نافية  –استفهامية )               :  ( من في الجملة السابقةولغيره الخير لنفسه يريد منأعجبني ـ )9

 عوضا( –تجد  –تسافر  –)أينما                                             ( فعل الشرط هو: أينما تسافر تجد عِوضاـ )11
 موصولة( –شرطية  –نافية  –)استفهامية                         ـ )ما أفدت من اللعب شيئا( ما في الجملة السابقة: 11
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 يلزم ما وغيرجازمة  شرط بأداة يأتي مما جملتين كل اربط : 
 ......................................................................................................................................... الأمة أمل تحققون -  المعرفة من تتزودون - 1
 ...................................................................................................................................................................الجماعة شأن يعلو  - الفرد يستقيم - 2
 ..................................................................................................................................................... منه تستفيد - الصالح الجليس تجالس - 3
 ................................................................................................................................................................... كله الخير يجنى - متفائلا يعيش -4
 ........................................................................................................................................................................ المجتمع يرقى - العام الرأي ينمو -5
  ................................................................................................................................................................... حياته في يشقى - هدف بلا يسير -6
 ............................................................................................................................................................................... منبوذًا يعيش - السر يفشى -7
ّ ه يرضى - الناس لخدمة يسعى -8  ............................................................................................................................................................ عنه الل
 ................................................................................................................................................................ النجاح تحققين - دروسك تذاكرين -9

 ......................................................................................................................................................... الضمير عذاب من ينجو - الحق يقول -11
 .................................................................................................................................................................. حيرة في يعيش - قراره في يتردد -11
 ............................................................................................................................................................... الناس استحسان ينال - بذمة يبيع -12
 ................................................................................................................................................................................ النصر يحققون - لعربا يتحد -13
ّ ه إلى يدعو -14  ................................................................................................................................................... القيامة يوم الثواب يلقى - الل
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 محافظة االسكندرية 

 إدارة شرق التعليمية 

 مدرسة بدر المباركة  

 الصف األول اإلعدادي ) الفصل الدراسي الثاني( 

 تدريبات علي منهج القراءة )شهر مارس( 

 

 من موضوع ) هيا نشجع بأخالق كريمة(

في جذب قلوب الناس و عقولهم، وعندما يبدأ الحديث عن   عالميا » ال شك أن كرة القدم تحتل المرتبة األولى 

بطوالت عالمية مثل )كأس العالم( أو قارية مهمة مثل )كأس األمم األوروبية أو األمم اإلفريقية أو أمريكا  

 ق الذي يحبه«. الالتينية(  يتقرب الناس للحديث عن كرة القدم، وكل يشجع الفري

 تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:ـ

 تحيط(    -تمأل   –تتصدر و تشغل  –) تتقدم      مرادف: تحتل...............   -١

 جلب (  –اهتمام  –صرف  –) شد        مضاد: جذب................  -٢

 أفارقة( –أفرقة  –فرق  –) فرقة     جمع: فريق.................    -٣

 بطولة( –بطالت  –بطل  –) أبطال       مفرد: بطوالت............... -٤

 في جذب قلوب و عقول الناس     عالمياتحتل كرة القدم المرتبة...........  -٥

 الرابعة (   –الثالثة  –الثانية  –) األولى            

للمخاطر الصحية التي تنتج عن التعصب الكروي    تجنبا» و قد قدمت منظمة الصحة العالمية عدة نصائح 

والتوتر الذي يصاحب المباريات   واالنفعال واالهتمام حيث أثبتت الدراسات الطبية أن الجو المشحون بالحماسة 

 «.يزيد من إفرازات هرمونات التوتر من الغدد الصحاء إلي الدورة الدموية

 القوسين:ـ مما بين تخير اإلجابة الصحيحة 

 االلتزام (  –التمسك   –االنفعال  –: التعصب..............     ) التشدد  مرادف-١

 السعادة(   –اإلقبال  –الهدوء والسكينة  –) االنصراف                : االنفعال.....   مضاد-٢

 خطر (  – خطرة  –خواطر  –) خاطر  : المخاطر...............      مفرد-٣

 ليس لها معني ـ أجواء ـ الجو (  –) الجواء       : الجو..................  معج-٤

 ن األضرار الصحية للتعصب الكروي..............                          م -٥

 كل ما سبق (     –لفوضى ر ا شاأنت –نشر العنف في المجتمع  –) سرعة ضربات القلب و تجلط الشرايين     

 من المخاطر األجتماعية للتعصب الكروي............ -٦

 سرعة ضربات القلب(  –حدوث عجز عصبي  –زيادة إفراز هرمون اإلدرنالين  –) أنتشار الفوضى والعنف 
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 والعقل الجسم تنشط  فالرياضة. المشي وأبسطها الرياضة  ممارسة إلي  الدعوة من يبدأ  الحالة هذه عالج و» 

 ملحة« ضرورة تعصب دون  الرياضة ممارسة وأهمية

 ـ : القوسين بين  مما ةالصحيحاإلجابة  تخير

 (  القيام  - االمتناع  - احتراف  - مزاولة...............      ) ممارسة: مرادف -١

 ( تافهة - عادية - جيدة  - سيئة)       .................    ملحة: مضاد -٢

 (  حالالت - حاالت - إحالة  - حلل)        ..................    حالة: جمع -٣

 ( مباراة  - مبارات  - مبرة  - مباراية )     .................  المباريات : مفرد -٤

 ...............  طريق  عن الكروي  التعصب عالج يتم -٥

 ( سبق  ما جميع - تعصب  دون المباريات  مشاهدة  - الرياضية بالروح التحلي - الرياضة  ممارسة) 

 

 (النصوص)  منهج علي تدريبات

 (عمر سيدنا تواضع)  نص من

 راعيها وهو عطآل الرعية بين                                 عمرا   رأي أن  كسري  صاحب راع و

 يحميها  األحراس  و الجند من سورآ                                        لها  أن الفرس بملوك عهده و

 معانيها  أسمي في الجاللة  فيه                                           فرأي نومه في مستغرقآ رآه

 يبليها  العهد   طول كاد ببردة                                 مشتمآل الروح ظل  تحت الثري فوق

 ـ:القوسين بين  مما الصحيحة اإلجابة  تخير

 (  أحزن - أفرح - أتعب  - أذهل)               ...............                        راع: مرادف -١

 (  كاسر  -  أكاسرة  - أكساه - كسور)               ................                        كسري: جمع -٢

 (  رعاة - رعون - رعية - راعي)               ..............                       راعيها : مضاد -٣

 (  الديحة  - الدياح  - الدوحة - الدوحات)                ................                       الدوح: مفرد -٤

 (إبراهيم حافظ-الهوارى  صادق  -الرافعي صادق  مصطفي -شوقي أحمد.... )الشاعر  النص قائل -٥

 (  النورين  ذي - الفاروق - اإلمام - الصادق)                    .............     الخطاب  بن عمر سيدنا لقب -٦

 (  سائرآ  - مضطجعآ - جالسآ - نائمآ)          ........   الخطاب بن  عمر سيدنا كسري رسول رأي -٧

 (  الروم  - الفرس  - الصالح الملك - الهكسوس....... ) ملوك و عمر سيدنا بين مقارنة كسري رسول عقد -٨

 ....... الشاعر ذكرها  التي  عمر سيدنا صفات أهم -٩

 (  سبق  ما كل  - الشوري مبدأ  تطبيق  - العدل - الزهد - التواضع)                  

 (  الزهد - الحزن - التعب - الطمأنينة..............    ) علي يدل تعبير نومه« في مستغرقآ درأه »  -١٠

 (العدل  - الطمأنينة - الفقر - التواضع)              ...................علي يدل تعبير الثري« فوق»  -١١
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 بأيديها  والدنيا األكاسر من                                     يكبره كان ما عينه في فهنان

 هانيها  العين الترير نوم فنمت                                      بينهم  العدل أقمت لما  أمنت

 محبيها  عن خيرا   ربك  جزاك                               حارسها و الشوري راية  رافعآ يا

 يشقيها  الفرد  رأي و الخالف رغم                                   البالدبة  تشقي ال الجماعة  رأي

 

 ـ:القوسين بين  مما الصحيحة اإلجابة  تخير

 (  كبر - صعب  - صغر - عظم .............         ) هان: مرادف -١

 (  االستبداد  - الزهد  - الظلم  - المساواة)       .............   العدل:  مضاد -٢

 (  حرسان - حراسة  - حارسان  - حراس)      ..............    حارس جمع -٣

 ( حب  - محب - محبوب  - حبيب.............       ) محبيها: مفرد -٤

 .............. لمبدأ  عنه هللا رضي عمر تطبيق نتيجة أن  كسري رسول أدرك لقد -٥

 (  الزهد  - العدل - التواضع  - الشورى)                     مطمئنآ فنام باألمان شعر الناس بين 

   فعل ما علي خيرا   هللا جزاه ................ مبدأ عمر سيدنا طبق حينما -٦

 ( الزهد -الشورى -العدل -التواضع)         

 والمجتمع  للفرد........  ففيه برأيه الفرد استبداد   أما  ، العباد  و للبالد  الرخاء فيه الجماعة رأي -٧

 (  األمان  - السعادة  - الشقاء - الراحة)         

 .................. التعبير  هذا«  هانيها العين  قرير نوم فنمت»  -٨

 قبله لما (  تفصيل - إجمال - نتيجة  - سبب )         

 (  استفهام - نهي - نداء - أمر..............               ) أسلوب«   رافعآ  يا»  -٩

 (  مقابلة - موسيقي جرس -  تضاد - ترادف ............       ) بينهما«  الفرد  - الجماعة»  -١٠
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 ( الشرط أسلوب)  النحو منهج علي تدريبات

  من اليوم تقدمه فما. البشر يقدرك المعروف صنع علي تداوم إن  جماآل و خضرة يحصد الشجر يزرع من »

 «.  ونعيمآ  جنة غدآ تجده  خير

 ـ:القوسين بين  مما الصحيحة اإلجابة  تخير

 (  شرط  جواب - شرط فعل - شرط  أسم  - شرط أداة)                                  ............        يزرع -١

 (  شرط  أسم  - شرط أداة   - شرط جواب  - شرط فعل)                                ...........       يحصد -٢

 ( مجزوم - مجرور - منصوب - مرفوع)                                   ..........  الشرط فعل -٣

 (  ظرفآ - به مفعوآل -  خبر - فاعل)                              .........    تعرب  خضرة -٤

 (  نعت  - خبر  - إليه مضاف - معطوف)              ............    ألنها  مجرورة المعروف -٥

 (  به مفعول - ألجله مفعول - ظرف  - حال)                               .............          غدا   -٦

 (  فاعل - مبتدأ  - خبر  - نعت)              ...............      ألنها مرفوعة البشر -٧

 (  تجتهدا - تجتهدوا  - تجتهدين  - تجتهدون)                            النجاح  تنالوا.......... متى -٨

 (  تصنعي - تصنعون - تصنعين - تصنعا )                        تجديه المعروف...........  إن -٩

 (  يرجو - يعجب  - يحب - يفهم)      بأخالق ..... ب الخطا  بن عمر سيرة  يقرأ ؟ من -١٠

 (   تسع - يسع - تسعي - يسعي)               النجاح يحصد  النجاح إلي ....... من -١١

 (  تلقين - تلق  - تلفون - تلقي)                خيرا................  الخير تفعل متي -١٢

 ( تفز - تفوزوا - تفوزين - تفوز)             هللا  برضا.............. للحق تدع متي -١٣

 (  تنل - ينالوا - ينال - ينل)           هللا ثواب ........... المعروف يصنع من -١٤

 (يرضون –يرضين  - يرض -يرضي)              عنك هللا............ والديك  تحترم  إن -١٥

 (  يعل - يعلي - تعلو - يعلو)               قدرك............ بالحياء تتصف  إن -١٦

 ( يرقوا - ترقين - يرقي - يرق  )         الناس يحترمه بأخالقه...............  من -١٧

 ـ:القوسين  بين مما الفعل جزم عالمة تخير

 (  النون  حذف - العلة  حرف حذف  - السكون)                     الفاكهة تكثر  الصيف يأت متي -١

 (النون حذف - العلة حرف حذف   - السكون) عظمتها            يعرف مصر تاريخ  يقرأ من -٢

 (  النون  حذف - العلة  حرف حذف - السكون )          هللا  رضا تنالوا أعمالكم في تجتهدوا  إن -٣

 (  النون  حذف - العلة  حرف حذف - السكون)                         منزلته  تعل الصدق يقل من -٤

 (  النون  حذف - العلة  حرف حذف - السكون)           عند تجدوه خير من ألنفسكم تقدموا وما -٥

 (  النون  حذف - العلة  حرف حذف - السكون)                       كثيرا   تستفيد كثيرا   تقرأ متي -٦

 (  النون  حذف - العلة  حرف حذف  - السكون)     حياتك      في تسعدي عملك في تجتهدي  إن -٧

  )النون  حذف - العلة  حرف حذف  - السكون)                   عنكم يرض هللا عقاب تخشوا  إن -٨
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 التاسع  الفصل (نافع بن عقبة قصة)  علي تدريبات

 

 ـ:القوسين بين  مما الصحيحة اإلجابة  تخير

 ...  إلي  إرساله سيتم  الذي الجيش قيادة  يتولي أن عقبة من العاص   بن عمرو طلب -١

 (   مصر - برقة - طرابلس )           

 .......... القائد   العاص بن عمرو وفاة  بعد مصر تولي -٢

 (  حديج بن  معاوية - نافع بن عقبة - سفيان أبي  بن معاوية)            

 ( أالف عشرة - أالف  سبعة - أالف خمسة)        مقاتل.........  عدته بجيش إفريقية  لفتح حديج  ابن ذهب -٣

 ( هـ ٣٤ - هـ ١٤ - هـ  ٤٥ - هـ ٢٤)    .........سنة  لواته قبيلة إلي بالتوجه الحربية  أعماله عقبة بدأ  -٤

 سنة ............  منذ تركهم كما االسالم  علي مازالوا برقة أهل عقبة وجد -٥

 (  سنة  ٦١ - سنة  ٢١ - سنة ٣١ - سنة ٤١)           

 "  العاص بن عمرو"  وفاة بعد"  ..............  سفيان أبي  بن معاوية"  أرسل -٦

 ( السرح  أبي بن عبدهللا  - عمرو بن معاوية - حديج بن معاوية)          

 ..............  برقة أهل عقبة وجد -٧

  )  األصنام يعبدون  أخر  دينآ  اعتنوا - اإلسالم عن  ارتدوا  - بإسالمهم متمسكين )        

 

 العاشر الفصل(  نافع  بن عقبة)  على تدريبات

 

 ـ:القوسين بين  مما الصحيحة اإلجابة  تخير

 .............برقة في إقامته  خالل عقبة بها يقوم كان  التي المهمة -١

 (   الدين أعداء محاربة - إفريقية  فتح - جيش  قائد - لإلسالم  يةاعد  )   

 ................ عقبة إلي معاوية الخليفة خطاب  تضمن -٢

 (  منصبه عن  التخلي - لإلسالم الدعوة - إفريقية بفتح تكليفة  - المرتدين محاربة)  

 ................ للجهاد  بالخروج لهم عقبة نداء من البربر موقف -٣

   قبائلهم( داخل اعتصموا  -مؤيد و معارض فريقين انقسموا  - للجهاد الخروج رفضوا - دعوته ملبين أقبلوا)  

 ................ إلي اتجه  عقبة إلى معاوية جيش وصول بعد -٤

 (  صبراته قبيلة - لواته  قبيلة - ودان  قبيلة - فزان قبيلة)   

 .................. جيشه و عقبة من ودان قبيلة موقف -٥

 (  قبيلتهم داخل  اعتصموا - عليهم  انتصروا - الصلح  طلبوا - مدافعتهم حاولوا)    

 (  أهانه و وبخه - أسرة  - عذبه - قتله)   ......... ودان ملك مع عقبة فعله ما -٦
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 ................. ألنه عقبة أمام الرأس   منكس ودان  ملك وقف -٧

 –  المسلمين لمحاربة قبيلته أهل جند  - الدفاع   ضريبة إرساله منع و المسلمين مع عهده نقض )         

 (  والثانية األولي - المسلمين معاملة حسنأ             

 ................ ألنه (   عقبة)  علي دخوله  عند فزان ملك دهش -٨

 ( أهانه - أسره  - تواضع في جنوده  بين  األرض  على يجلس رأه )          

 ................ فزان ملك من(  عقبة)  موقف -٩

 (  والثانية األولي  - حبسه - عفاعنه و سراحه  أطلق - بتعذيبه  أمر)         

 .......... ألنه( عقبة)  يفتحها كان التي  القري و المدن  في المسلمين   عدد ازداد -١٠

 عقبة ألنه  – ربيةة العاللغ أهلها يعلمون المسلمين   من نفرآ بها ترك قرية أو مدينة  افتتح كلما  كان )        

 (  الجزية دفع يخافون كانوا  - القوة يستخدم  كان           

 

 ( القيروان بناء)  ١١ فصلال (نافع بن عقبة)  قصة على تدريبات

 

 ـ:القوسين بين  مما الصحيحة اإلجابة  تخير

 ( إمبراطورية - مدينة  - مسجدآ  - بيتآ..............    ) إقامة في عقبة فكر -١

 .............. تكون حتي القيروان بناء في عقبة فكر -٢

   الدين لتعلم  مركزا   - لألسري  مقرآ - المسلمون بداخله  يعتصم حصنآ - وأسلحته بأمتعته للجيش مقرآ)         

 (العربية واللغة  اإلسالمي                  

 ( ودان - قمونية - فزان - لواته ...........   ) للقيروان القديم األسم -٣

 ..........  المكان هذا  مميزات من -٤

 (   سبق ما جميع - الهواء  طيب - التربة  جيد  - البحر  عن  بعيد - األشجار  كثيف)           

 ................ ألنه  قديمآ القيروان  البربر و الروم هجر -٥

 (  الوحوش السباعي باألفاعي و ملئ - المساجد  من يخلو - األشجار  كثيف - البحر عن  بعيد)          

 ....   جنوده(  عقبة)  أمر -٦

 (   األشجار زراعة - المكان تطهير - المكان   هذا عن  اإلبتعاد  - المكان في اإلقامة)         

 (  لإلسالم الدعوة  - األشجار زرع - مسجدآ  بني - بيتآ بني)    ........المكان   هذا في عقبة به قام عمل أول -٧



محافظة االسكندرية  

إدارة شرق التعليمية  

مدرسة بدر المباركة

األول االعدادي ) الفصل الدراسي الثاني( الصف 

 ) شهر مارس( النصوص منهج تدريبات علي

 إجابات 

» من أعمال الخير«من نص 

ـعليه وسلم: صل هللا هللاقال رسول 

وتعين الرجل في دابته   بين اثنين صدقة، تتعدل فيه الشمس ، كل يوم تطلع كل سالمي من الناس عليه صدقة 

الطيبة صدقة و بكل خطوة تمشيها إلي الصالة صدقة،  والكلمة  صدقه،ترفع له عليها متاعه  وأعليها  فتحمله

صدقة«  تميط األذى عن الطريق  و

: ـ القوسينتخير اإلجابة الصحيحة مما بين 

......... ...فالشريالحديث  راوي-١

ضي هللا عنه رأبو الدرداء(  - أبو هريرة  - عبدهللا بن عباس - ) أنس بن مالك 

........ بالحديث الشريف...... وردت  التيأشكال أعمال الخير -٢

( جميع ما سبق  - الفعليةالصدقات   - الصدقات القولية  - ) إنفاق المال            

 ....... من أشكال الصدقات القولية....... -٣

( إعانة األخرين - األذى إماطة   - المشي إلي الصالة  - الطيبة الكلمة  )            

 .... من أشكال الصدقات الفعلية......... -٤

( األمر بالمعروف - عن الطريق األذىإماطة    - الكلمة الطيبة - العدل واإلصالح بين الناس)            

 .... ......من أمثلة الكلمة الطيبة.... -٥

( جميع ما سبق  - شهادة الحق  - األمر بالمعروف والنهي عن المنكر - إلقاء السالم)             

 (   تعدل – تترك  –  تساعد – ) تخذل             (...........    مرادف كلمة ) تعين-٦

( الصادقة – المغرورة –  الصالحة – الخبيثة )             (..........    مضاد كلمة ) الطيبة -٧

(   األطرقة – الطرائق  –  الطرق - الطرقات)         (..........      جمع كلمة ) الطريق  -٨

 (   ليس لها مفرد - أحد  –  آحاد – واحد)               (..........  مفرد كلمة ) اثنين -٩

..............  تعبير جميل يوحي بوجوب  » كل سالمي من الناس عليه صدقة«   -١٠

( جميع ما سبق - مساعدة اآلخرين - التصدق  – العدل  ) 

(   التعظيم  – العموم و الشمول -التحقير - ) الكثرة   نكرة تفيد......... »صدقة« جاءت  -١١

( التصدق – الصدق  – أهمية التعاون - العدل) إقامة .. تعين الرجل في دابته« تعبير يدل علي.... »  -١٢
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 عسازي عبده حمًىد انعىضً

 22221691212و -يعهى يرحهت ابتدائُت

 شرقيت–فاقوش                            
---------------------------------------------- 

 األول االعدادٌانصف  –*اندروش املقررة نشهر يبرش )نغت عربُت 

 تىاضع ضُدنب عًر   -  ُب نشجع بأخالق كرميت ه*

 أسلوب الشرط حنو  ///* 

  (00-01-9قصت عقبت بن نافع    ) انفصول  -

 **********رج  االجابت *منا ***********

 تىاضع ضُنب عًر  / ولاندرش األ -0  

 ِٓ ٔـ )رٛامغ ع١ذٔب ػّش ( :   -3

 *ٚساع فبؽت وغشٜ أْ سأٜ ػّشا ث١ٓ اٌشػ١خ ػطًلا   ٚ٘ٛ ساػ١ٙب       

 ٌفشط أْ ٌٙب عٛسا ِٓ اٌغٕذ  ٚاألؽشاط ٠ؾ١ّٙب  *ٚػٙذٖ ثٍّٛن ا    

 * سآٖ ِغزغشلب فٟ ِٔٛٗ  فشأٜ  ف١ٗ اٌغًلٌخ فٟ أعّٝ ِؼب١ٔٙب     

------------------------------------------ 

 اخزش اٌقٛاة ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ : 

 (  اٌجؾزشٜ  –  اثشا١ُ٘ ؽبفع  -  ِقطفٝ إٌّفٍٛهٟ     -)أؽّذ ؽٛلٟ          ........... لبئً إٌـ  اٌؾبػش -1

 ( وشٖ  -  ٔفش     -    لجؼ  –     أػغت)                                 ................. ِؼٕٝ ) ساع (   -4
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 (   ا١ٌّٓ  – اٌفشاػٕخ  -    اٌفشط    - اٌشَٚ )وغشٜ   ٌمت ٍِٛن ...............                            -3   

 ( األغ١ٕبء   - اٌٛصساء  –   اٌؾىبَ  -     اٌؾؼت ػبِخ)                      . ........ثـ  )اٌشػ١خ (    اٌّمقٛد-4

 ( اٌغؼبدح -  -  اٌض٠ٕخ –   اٌّبي  –   اٌغبٖ    )               ...... ِؼٕٝ  )ػطًلا  (   خب١ٌاب ِٓ -5

 ( ٠ٙذد٘ب    -   ٠ؾشعٙب- ٠ًلػجٙب  –    ٠ٙبعّٙب  )                 .................ِؼٕٝ  ) ٠ؾ١ّٙب (    -6

 (  فبؽجْٛ  –ِقبؽت  -     فؾٛة   -      أفؾبة)                      .عّغ  )  فبؽت (  ................. -7

 (   اٌضشاء - ٠ْٛ اٌضش -       األصشاء  -       اٌضش٠بد )                       .......... ....... عّغ )اٌضشٜ(    -8

 (     ٠باٌشػب  -  اٌشػ١ْٛ    -   اٌشػبح  –    اٌشػ١بد .)                        .........       عّغ  ) اٌشػ١خ (  -9

 (  ٚاٌضبٌضخ اٌضب١ٔخ -  أوبعشح -        أوبعش –   وغٛس )           عّغ  )وغشٜ (  ..............                      -11

       (ػط١ٍ١ٓ  –ػطًلد  –ػطٛي  –          أػطبي)                      عّغ  ) ػطًل ( ................ -11

    (اٌؾٛسط    - اٌؾبسط–اٌؾش٠ظ -   اٌؾشط.........................                       ) ِفشد )األؽشاط (  -12  

       (ٍِىخ  –  ١ٍِه   -    ِبٌه   -   ٍِه)                          .....   ......................  ِفشد  ) ٍِٛن  (   -15

 (    ِبػٓ   -      ِؼٕٝ  -     ِؼٕبح -  -  ِؼ١ٓ ) ...             ................. ِفشد  )ِؼبٟٔ (            -16

 (   ِغز١مع  - عبٌظ  –  ِزض٘ذ   -       ِزض٠ٓ)                             ػطًل ( ......................ِنبد)   -17

 (  ٠ؾجٙب  -  ٠ؾٍّٙب    -    ٠ٙذد٘ب  -     ٠ؾفظٙب  )                 ِنبد  ) ٠ؾ١ّٙب  ( .................         -18

 (    اٌؾمبسح -   اٌزٛامغ   -  ظّخ اٌؼ -  اٌفخبِخ )                                    ........... (  اٌغًلٌخ )  ِنبد -19

 (  اٌفشط  -    ِقش   -   ا١ٌّٓ  -    اٌشَٚ )  أد٘ؼ سعٛي ...........سؤ٠خ خ١ٍفخ اٌّإ١ِٕٓ ِزٛامؼب     -21

 (  ػٍٟ – أثٛثىش – ػضّبْ  - ػّش)  ث١ٓ اٌشػ١خ خب١ٌب ِٓ اٌض٠ٕخ.................  سأٜ سعٛي وغشٜ  ع١ذٔب -21

 (  اٌض٠ٕخ –    اٌزٛامغ –    اٌخ١ًلء  -  اٌزىجش )                 شٜ فٟ أ١ِش اٌّإ١ِٕٓ ..............أػغت سعٛي وغ-22

 (  اٌفمشاء–  اٌىزت-   اٌغٕذ  -اٌؼٍّبء )    اػزبد سعٛي وغشٜ ػٍٝ سؤ٠خ ٍِٛن اٌفشط أْ ٌٙب عٛسا ِٓ  ........-23

 (  ٚالفب  –  فٟ اٌغ١ؼ-  فٟ لقشٖ  --      ٔبئّب)       .     .................ػٕذ ص٠بسح سعٛي وغشٜ  وبْ ػّش -24

 (  اٌظٍُ –  اٌغًلٌخ  - اٌغشٚس - اٌزىجش)  فٟ أػٍٝ فٛس٘ب    .................. سأٜ سعٛي وغشٜ فٟ ع١ذٔب ػّش  -25

 (   اٌّشك – اٌخٛف –   طّأ١ٕٔخاٌ  -   اٌمٍك )            ...................سآٖ ِغزغشلب فٟ ِٔٛٗ ( رؼج١ش ٠ذي ػٍٝ  -26

 (   وٕب٠خ     -  رشادف  -   هجبق   -    رنبد   ......................           )ساػ١ٙب (   ث١ّٕٙب  –)اٌشػ١خ   -27

 (      اٌزؾم١ش  -   اٌزؼظ١ُ -    اٌىضشح -    اٌمٍخ )                ................... وٍّخ  )ٍِٛن ( اٌغّغ ٠ف١ذ  -28

ا  عبءد   -29  (  ٔىشح – ِٕٛٔخ  –  ِفشدا  -   عّؼب )              ٌٍزؼظ١ُ   ..............      وٍّخ عٛسا

------------------------------------------------------------------- 

 ** ِٓ ٔـ )  رٛامغ  ع١ذٔب ػّش (

 اٌؼٙذ ٠ج١ٍٙب  فٛق اٌضشٜ رؾذ ظً اٌذٚػ ِؾزًّلا   ثجشدح وبد هٛي -

 فٙبْ فٟ ػ١ٕٗ ِب وبْ ٠ىجشٖ  ِٓ األوبعش ٚاٌذ١ٔب ثأ٠ذ٠ٙب  -

 إِٔذ ٌّب ألّذ اٌؼذي  ث١ُٕٙ  فّٕذ َٔٛ لش٠ش اٌؼ١ٓ ٘ب١ٔٙب  -
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 ٠ب سافؼب  سا٠خ اٌؾٛسٜ ٚؽبسعٙب عضان سثه خ١شا  ػٓ ِؾج١ٙب  -

- --------------------------- 

 (اٌقخٛس -إٌذٜ اٌزشاة –اٌشِبي   -) اٌزشاة اٌغبف                 ضشٜ ( ..............             ِؼٕٝ ) اٌ -31

 (    اٌّضاسع  -   اٌىٙٛف -    اٌقؾبسٜ  -   اٌىض١فخ األؽغبس )                     .....(  اٌذٚػ  )   ِؼٕٝ —31

 ( ٠ؾفظٙب –  ٠ف١ٕٙب -  ٠ض٠ٕٙب   -  د٘ب ٠غذ( ...............                                     ) ٠ج١ٍٙب )   ِؼٕٝ -32

 (  اٌذٚؽخ – اٌذٚاػ  - اٌذؽخ -  اٌذاؽخ( .....................                                           )  اٌذٚػِفشد  ) -33

 ( أظًلي  – ظًلد ِ – ظٍٛي  -   ظًلي......................                                    )  ( ظً )  عّغ -26

 ( ٚاٌضب١ٔخ األٌٚٝ– أثشاد  – ثَُشد   - ثُْشد  ( ....................                           ) ثشدح عّغ  )  -27

 (   ال ؽٟء ِّب عجك   - أػٙبد   -   ػٙٛد  -    ػٙذْٚ( ...................                         )  ػٙذ عّغ ) -28

 (  اٌجبهً   - اٌؾك -  االٔقبف  -    اٌظٍُ( .....................                             )    ٌؼذي ا)  ِنبد -29

 (  اٌؾمذ – االعزجذاد – اٌؾش٠خ  -  االخزًلف )                    ( ...................        اٌؾٛسٜ ) ِنبد -31

 اٌض٘ٛس (    -اٌؾش٠ش   -  اٌضشٜ  -)  اٌغش٠ش                    وبْ ػّش ٔبئّب فٛق ...............     -31

 غب١ٌخ اٌضّٓ (   -  عذا لذ٠ّخ  -ٔظ١فخ     -وبْ ػّش ٍِزؾفب ثجشدح ..............                    )  عذ٠ذح  -32

 ػٕذِب سأٜ سعٛي وغشٜ ِٕظش ع١ذٔب ػّش اعزقغش ...............ثّب ٌذ٠ُٙ ِٓ ِبي -33

 اٌؾشاط( –اٌّغ١ٍّٓ   -أ١ِش اٌّإ١ِٕٓ   -  اٌفشط ٍِٛن)                                                                         

 اٌؾشاعخ (   -اٌؼذي    -اٌشػت     -ٔبَ ػّش ِطّئّب سام١ب ثفنً ٔؾش ...............    )   اٌظٍُ   -34

 اٌىشا١٘خ (   -اٌظٍُ     -االعزجذاد      - اٌؾٛسٜ  غ سا٠زٙب              )هجك ػّش ِجذأ  ............... ٚسف-35

 (  اٌشخبء –اٌفمش  –اٌؾمبء   -اْ األخز ثشأٜ اٌغّبػخ ٚاٌؾٛسٜ ف١ٗ ............ ٌٍجًلد ٚاٌؼجبد     )  اٌؾذح    -36

 رفق١ً (  – ٔز١غخ -رٛم١ؼ    -) رؼ١ًٍ         فّٕذ َٔٛ لش٠ش اٌؼ١ٓ ٘ب١ٔٙب .(  .............  ٌّب لجٍٗ              -37

 اٌنًلي (  –اٌزؼت   -اٌؾمبء  -  اٌغشٚس) ٘ب١ٔٙب  (  وٍّخ رذي ػٍٝ ....................                             ) -38

 ؽٛاس  (   - دػبء -ٟٔٙ    -عضان سثه خ١شا ػٓ ِؾج١ٙب  (     ...............  ٌغ١ذٔب ػّش ثبٌخ١ش  ) أِش  -39

 عغغ (  –هجبق    -رشادف    -  رنبداٌفشد  ( ..................                 ) –ث١ٓ  ) اٌغّبػخ   -41

 ( عجك ِب ع١ّغ–اٌؾٛسٜ  -اٌزٛامؼ    -ٔزؼٍُ ِٓ ٘زا إٌـ  أ١ّ٘خ ..............                      )   اٌؼذي  -41

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      بأخالق كرميت نشجع  هُب :  انثبنٍ اندرش * -3
  ) ِٛمٛع )١٘ب ٔؾغغ ثأخًلق وش٠ّخ ِٓ 

الد ) ال ؽه أْ وشح اٌمذَ رؾزً اٌّشرجخ األٌٚٝ ػب١ٌّب فٟ عزة لٍٛة إٌبط ٚػمٌُٛٙ ٚػٕذِب ٠جذأ اٌؾذ٠ش ػٓ ثطٛ

ػب١ٌّخ ِضً وأط اٌؼبٌُ أٚ لبس٠خ ِّٙخ ِضً وأط األُِ األٚسث١خ أٚ األُِ االفش٠م١خ أٚ أِش٠ىب اًٌلر١ٕ١خ  .٠زفشؽ إٌبط 

 ٌٍؾذ٠ش ػٓ وشح اٌمذَ ٚوً ٠ؾغغ اٌفش٠ك اٌزٞ ٠ؾجٗ ( 
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 (  اٌشرت –ٛد اٌّشرج١  - اٌّشرجبد  –   اٌّشارت)    عّغ   )اٌّشرجخ ( ..................                -1

 (    ػبلٍخ  -  ػمً -     ػمٍخ    -     ػبلً )  )ِفشد : ػمٛي( ......................                   -3

 (    ٠ٕؾغً -  ٠ش٠ذ   – ٠قٍؼ    - ٠ٜٙٛ  )  ِؼٕٝ )   ٠زفشؽ (   ......................             -3

 (    ؽفع–  ؽذ  -     ٌفذ   -       فشف)                         ............  ِنبد   : ) عزة (    -4

 ( اٌطبئشح- اٌمذَ -ا١ٌذ  -اٌغٍخ ) .....اٌش٠بمخ اٌزٝ رؾزً اٌّشرجخ األٌٚٝ ػب١ٌّب فٟ عزة لٍٛة إٌبط ٚػمٌُٛٙ وشح -5

 ( (أِش٠ىب اًٌلر١ٕ١خ-  األُِ األٚسث١خ  -    األُِ االفش٠م١خ -   اٌؼبٌُ)  ...............   ِٓ أِضٍخ اٌجطٛالد اٌؼب١ٌّخ وأط -6

 (   اٌفشد٠خ –    اٌمبس٠خ  –  اٌّؾ١ٍخ  –  اٌؼب١ٌّخ )      .............    وأط األُِ االفش٠م١خ ِٓ أِضٍخ اٌجطٛالد  -7

 ........اٌؼب١ٌّخ ػذح ٔقبئؼ رغٕجب ٌٍّخبهش اٌقؾ١خ اٌزٝ رٕزظ ػٓ اٌزؼقت ............  لذِذ ِٕظّخ —8

 (   اٌذفبع – ا١ٔٛ١ٌغىٛ  – اٌقؾخ   -)اٌفبٚ                                                                       

 ِغزٜٛ اٌغىش فٟ اٌذَ ِٚؼذي مغو اٌذَ ........"    ٠إدٞ دٚسا ِّٙب فٟ مجو ...... ٘شِْٛ "-9

 (  اٌمٌْٛٛ –االعزشٚع١ٓ  –   االدسٔب١ٌٓ)                                                               

 ثشد(  -عؼبي– ؽًٍ–اٌزٛرش ٠إدٞ فٟ ثؼل اٌؾبالد اٌٝ ؽذٚس ػغض ػقجٟ أٚ  ...............  ٔقفٟ   ) فذاع -11

 اٌمٍت ٚ ............ ٠إدٞ اٌزشرش ٌذ٠ُٙ ٌؾذٚس  ػغض ػقجٟ األفشاد اٌز٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ ربس٠خ ٚساصٟ فٟ أِشاك  -11

 (اٌىجذ  -  اٌغىش–اٌشِٚبر١ضَ    -) إٌمشط                                                                   

 (اٌزغبِؼ– إٌظبَ – اٌؼٕف – اٌغًلَ )                 ِٓ أمشاس اٌزؼقت اٌىشٚٞ ٔؾش ؽبٌخ ِٓ ................-12

 بثؼخ اٌّجبس٠بد  ػٍٝ ؽغبة ...............ثؼل اٌّزؼقج١ٓ ٌفشلُٙ ٠منْٛ أٚلبرب ه٠ٍٛخ فٟ ِز -13

 (إٌبدٞ  - رشف١ُٙٙ  –    أػّبٌُٙ –ِزاوشارُٙ )                                                    

 (اٌغفش-عّغ فٛس اًٌلػج١ٓ -ِؾب٘ذح  -ِّبسعخ)  ِؾىٍخ اٌزؼقت اٌىشٚٞ ٠جذأ ِٓ ........ اٌش٠بمخ      ػًلط  -14

 (    اٌغّجبص-اٌٙٛوٟ – اٌّؾٟ – ٠بمبد ٚأعٍٙٙب ِّبسعخ  ٌغ١ّغ اٌفئبد ٚاألػّبس ......)اٌغجبؽخِٓ أثغو اٌش-15

 (ثزؾغ١غ عٕٟٛٔ–  ثزٛرش –  رؼقت ثذْٚ–   ثزؼقت  )   ِٓ ؽك وً أغبْ ِؾبػذح اٌّجبس٠بد ثأٔٛاػٙب .....   -16

 (   اٌقؾخ– اًٌٍّ –  اٌفمش   -  ك )اٌّش..............       اٌشٚػ اٌش٠بم١خ اٌؼب١ٌخ رؾمك اٌّزؼخ ٚ-17

 (  ِذخًلد  –  ٔزبئظ  –   رىب١ٌف   -   اخشاعبد)                       ..........................(    افشاصاد ِؼٕٝ )  -19

 (   اٌؼقت –   اٌّزؼقجخ –  اٌزؼقت -    اٌّزؼقت)         ( ..........................              اٌّزؼقج١ِٓفشد )-21

 (  رزضػضع  - رؾفع –    رن١غ –   رضجذ )          ..............                       (  : رزشعخ ) ِنبد -21

 ( اٌّذسعخ – اٌذساعخ–  اٌذسط–  اٌذاسط( .......................                                )   اٌذساعبد مفزد  ) -22

 (   اٌزغبً٘ –  اٌزطشف  -   اٌزؾذد – اٌزغبِؼ( ...........................                 )    تاٌزؼقِنبد  )  -23

 (  اٌجؼ١ذ -اٌّمزشة  -  اٌٍّّٛء  -    اٌفبسؽ)                      ( ....................                اٌّؾؾِْٛؼٕٝ )  -24

 (  اٌغٛاد  -  اٌغذد  -  اٌغذاد  -    اٌغذٚد )                ..                 ( ..............   اٌغذح )   عّغ  -25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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   انشرط   أضهىة :   حنى -3
 ( عجك ِب ع١ّغ –اٌؾشه  فؼً عٛاة  –فؼً اٌؾشه  -اح اٌؾشه أد.)  ٠زىْٛ أعٍٛة اٌؾشه ِٓ  ...........  -1
 ( ؽشه– رؼغت   – ٔذاء   -اعزفٙبَ )      ....... ِزٝ ٠زؼبْٚ إٌبط ٠زؾمك اٌخ١ش :  اٌغٍّخ رؼجش ػٓ أعٍٛة -2

 ( ِىغٛساْ --  ِٕقٛثبْ  -     ِشفٛػبْ   -  ِغضِٚبْ)   ....................  فؼً اٌؾشه ٚعٛاة اٌؾشه  دائّب  -3

 (   عجك ِب ع١ّغ  -  ؽزف إٌْٛ–  ؽزف ؽشف اٌؼٍخ-  اٌغىْٛ) ػًلِبد عضَ فؼً اٌؾشه ٚٚفؼً عٛاة اٌؾشه...-4

 ( اٌفزؾخ -  ؽزف ؽشف اٌؼٍخ –   اٌغىْٛ –    إٌْٛ ؽزف)  ................ االفؼبي اٌخّغخ ػًلِخ اٌغضَ ٌٙب  -5

         (ع١ّغ ِب عجك–ِٓ األفؼبي اٌخّغخ – اٌّؼزً -  -     اٌقؾ١ؼ)     ْٛ ٠غضَ اٌفؼً اٌّنبسع................ثبٌغى-6

       (اٌفزؾخ-ؽزف إٌْٛ –اٌؼٍخ ؽشف ؽزف- ......)اٌغىْٛ  ػًلِخ اػشاة ِب رؾزٗ خو- أفؾبثاب  رٍك    رز٘تأ٠ّٕب    -7

 ( رٕبٌٟ  -رًٕ    -رٕب١ٌٓ    -)  رٕبي   ِّٙب رغبػذٜ اٌفمشاء ..................   سمب هللا                     -8

 (اٌىغشح-ؽزف إٌْٛ–ؽزف ؽشف اٌؼٍخ  – اٌغىْٛهللا ٚإٌبط : ِب رؾزٗ خو ِغضَٚ ثـ..)  ٠ؾجٗاٌخ١ش   ٠ؼًِّٓ   -9

 ( رىٓ-   رىٛٔٛا - رىْٛٔٛ–    رىْٛ)      ٠ذسوىُ اٌّٛد          ...............................   أ٠ّٕب  -11

 (     ٠ؼٍٛا   -   ٠ؼٍْٛ   -       ٠ؼً    -   ٠ؼٍٛ   )              لذسن     .............. رزغًّ ثبألخًلق اْ -11

 ( ِٓ  -  ِب –     ِزٝ –     ِّٙب )       ٠زك هللا ٠غؼً ٌٗ ِخشعب                           .........-11

 (رغذ –  رغذٖٚ –    رغذٚٔٗ  -  رغذٖ )                                  ..................... ِب رفؼٍٛا ِٓ خ١ش -12

 ( اٌفزؾخ  -ؽزف إٌْٛ –  اٌؼٍخ ؽشف ؽزف--اٌغىْٛ اٌشث١غ رزفزؼ األص٘بس: اٌفؼً ٠أد ِغضَٚ ثـ..)  ٠أدِزٝ – 13

 (  رزفٛلبْ  –  ٛلٟ  رزف–  رزفٛلْٛ  –      رزفٛق)                 ...............              اْ رغزٙذ -14

 (ثٗ – رغؼذ  – رقبدق  -  ِزٝ )   فؼً اٌؾشه  ٘ٛ .......... ِزٝ رقبدق اٌّإِٓ رغؼذ ثٗ . -15

 (  رٕغْٛ – رٕظ  -  رٕغٛا    -  رٕغٛ)                    ِٓ اٌغشق .....................اٌؼَٛ   رغ١ذِزٝ  -16

 ( اٌغىْٛ – ؽزف ؽشف اٌؼٍخ -إٌْٛ ؽزف)     .ِب رؾزٗ خو ِغضَٚ ثـ....سمبٖ  رٕبٌٛافٟ عج١ً هللا  رٕفمٛااْ   -17

 (  ٠غؼ١ٓ( – ٠غؼٛا –  ٠غغ -  ٠غؼٝ)        االٔغبْ فٟ اٌخ١ش ٠ىٓ ِؾجٛثب    ....................ِزٝ -18

 (  اال٠ّبْ   - اٌمشآْ   -  ٠مشأ    -  ٠ٕؾشػ)          . فؼً عٛاة اٌؾشه.... ِٓ ٠مشأ اٌمشآْ ٠ٕؾشػ فذسٖ ًٌل٠ّبْ -19

 (  رؾمك  -  رؾممٟ    -   رؾممٛا   -  رؾمك)                     اٌزمذَ   ...........  اْ رغزٙذٚا فٟ اٌؼًّ   -21

 اٌنّخ( -اٌؼٍخ ؽشف ؽزف -ؽزف إٌْٛ  -اٌغىْٛ )ٌٍؾك،٠فض ثشمب هللا ،ِب رؾزٗ خو   ِغضَٚ ثـ.....  ٠ذع ِٓ  -21

 (  رغؼْٛ – رغؼٛا  - رغؼٝ -  رغغ)                                     سمب هللا   رًٌٍٕخ١ش   ........  ِزٝ   -22

 (  اٌغش  - إٌقت    - اٌغضَ   -  اٌشفغ) . اٌؾبٌخ االػشاث١خ ٌّب رؾزٗ خوػظّزٙب.   ٠ذسن،ربس٠خ ِقش ٠ززوشِٓ   -23

 (  رشرمٛا  - رشرك  - رشرم١ٓ   -  رشرمٟ)                   اْ رقُ سِنبْ ، .................ِىبٔزه ػٕذ هللا-24

 (  ثبٌمنبء(  -   ٠فض -   ٠شمٟ  - ِٓ)  ِٓ  ٠شمٝ ثبٌمنبء  ، ٠فض ثبٌغٕخ.   اٌخطأ إٌؾٛٞ فٟ اٌغٍّخ.............-25

 (  ؽشه أداح -  فؼً عٛاة اٌؾشه – أداح اعزفٙبَ-فؼً ؽشه  )  ِزٝ رٕظش اٌٝ اٌىْٛ رش اٌغّبي ٚامؾب. )ِزٝ(:..-26

 (   اٌفزؾخ - ؽزف إٌْٛ – ؽزف ؽشف اٌؼٍخ - اٌغىْٛ)ا١ًٌٍ. ِب رؾزٗ خو  ػًلِخ اٌغضَ ٠غٙشاٌّغذ ، ٠طٍتِٓ  -27
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 (  رىٟٛٔ   - ٠ىٛٔٛا  - ٠ىْٛ  -  ٠ىٓ)                               ِؾجٛثب..........    ِزٝ ٠غغ االٔغبْ فٟ ؽ١برٗ   -28

 رؾممبْ(  - رؾممٛا -رؾممٟ    -ٌّقش٠ْٛ ، ...............  اٌّغزؾ١ً                  ) رؾممْٛ اْ رزؾذٚا  أ٠ٙب ا-29

 .   ِب رؾزٗ خو  ػًلِخ اٌغضَ ................ ػ١ٍٗ وشاِزٗ  رٙٓٚهٕٗ  ،   ٠خِٓٓ  -31

 اٌٛاٚ (  -ؽزف ؽشف اٌؼٍخ -ٌْٕٛؽزف ا  - اٌغىْٛ)                                                                  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (11-11-9فصىل )ان -/**// (قصت)عقبتبن نبفع -3

 بٌفزٛؽبد.....٘ـ  ٚسأٜ أْ خ١ش ِٓ ٠مَٛ ث22فُّ ػّشٚ ػٍٝ اعزئٕبف اٌفزٛؽبد  اٌزٝ ثذأ٘ب فٟ ثشلخ عٕخ  -7

 (أسهأح ثٓ ثغش   - ٔبفغ ثٓ ػمجخ -ِؼب٠ٚخ ثٓ ؽذ٠ظ–) ِؼب٠ٚخ ثٓ أثٟ عف١بْ                        

                  وبٍِخ    فبس ػمجخ ثٓ ٔبفغ خج١شا  ثؾئْٛ اٌمجبئً اٌجشثش٠خ ٚاٌشَٚ أللبِزٗ ٕ٘بن ..............عٕٛاد   -8

 ( صًلس –   أسثغ  –   عذ  -    خّظ )                                              

         ...............    ػٕذِب وٍف ػّشٚ ػمجخ ثزٌٛٝ ل١بدح اٌغ١ؼ اٌزٞ ع١زُ اسعبٌٗ اٌٝ ثشلخ  ؽؼش  -9

 (   ثبٌغخو -   ثبٌؾضْ –   ثبٌغؼبدح–  ثبٌغنت )                                                       

  (ٚصاْ  –ٌٛارخ –ٚداْ  -اٌم١شٚاْ)   .. ٘ـ  ثبٌزٛعٗ اٌٝ لج١ٍخ41أػّبٌٗ اٌؾشث١خ عٕخ  ثذأ ػمجخ-4

 ػٕذِب ارغٗ ػمجخ اٌٝ ثشلخ ٚعذ أٍ٘ٙب  ِب صاٌٛا ػٍٝ د٠ٓ .......... وّب رشوُٙ ِٕز صًلس ػؾش عٕخ —5

  ( ا١ٌٙٛد٠خ – اٌّغ١ؾ١خ  –  خ اٌٛص١ٕ  -    االعًلَ)                                                           

 ٘ـ ، ٚؽضْ ػمجخ ٌّٛرٗ فٙٛ اثٓ خبٌزٗ 43رٛفٟ  .............فٟ ؽٛاي عٕخ -6      

 ( ػجذهللا ثٓ عؼذ – ِؼب٠ٚخ ثٓ عف١بْ -اٌؼبؿ ػّشٚثٓ –ػّش ثٓ اٌخطبة )                                         

ٚاٌٝ ِقش ػٍٝ سأط ع١ؼ   ؼب٠ٚخ ثٓ ؽذ٠ظ٘ـ ثبسعبي )45ِلبَ ِؼب٠ٚخ ثٓ أثٟ عف١بْ عٕخ  -22

 ( ػؾشح  - رغؼخ   – عجؼخ   –  خّغخ  )                               ػذرٗ...... ..  آالٌف ِمبرً   

سأٜ ػمجخ ثزى١ٍف ػّشٚ ٌٗ ثم١بدح اٌغ١ؼ أْ اٌفشفخ عبءرٗ ١ٌٕمز اٌمجبئً اٌجشثش٠خ ِٓ ...........  -22

 ٚاٌغٙبٌخ

 ( اٌق١ٍج١ٓ  –اٌّغٛي  –   اٌٛص١ٕخ – االعًلَ   )                                               

  –سام١ٓ  -وبس١٘ٓ-ِنطش٠ٓ   )  ػٕذِب  ارغٗ ػمجخ اٌٝ لج١ٍخ ٌٛارخ اػزٕك أٍ٘ٙب االعًلَ   .. -20

 (ثبٌمٛح

 ( -ثٟ عف١بْ ِؼب٠ٚخ ثٓ أ – ؽذ٠ظ ِؼب٠ٚخثٓ-ٚا١ٌب ػٍٝ ِقش ثؼذ ٚفبح ػّشٚثٓ اٌؼبؿ.......)ػمجخثٓ ٔبفغ  أفجؼ-7

 ٌٛارخ(   -ٚداْ -فضاْ -ثشلخ)   اٌّذ٠ٕخ اٌزٝ ٚعذ٘ب ػمجخ ِب صاٌذ ػٍٝ االعًلَ ٌُٚ ٠شرذ أؽذ ُِٕٙ ...   -8

 (  11 – 21  - 13   -   15)                        رشن ػمجخ أً٘ ثشلخ ِذح ................. عٕخ -9

 ؼمجخ ثٓ ٔبفغ ٌـ.....................اٌزمٝ ِؼب٠ٚخ ثٓ ؽذ٠ظ فٛس ٚفٌٛٗ اٌٝ ثشلخ  ث-11

 (ِؾبسثزٗ  -  رٌٛٝ ل١بدح اٌغ١ؼ ثذال ِٕٗ  -   ٚمغ خطخ االٔغؾبة     -    اٌفزؼ خطخ ٚمغ)                         
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 ثذفغ اٌّبي( –ثبٌٍٙٛ -ثبٌؾشن -   ثبٌغٙبد)    ٔبدٜ ػمجخ فٟ اٌجشثش .... فألجٍٛا ِٓ ِخزٍف اٌمجبئً ٍِج١ٓ دػٛرٗ-11

 ( هللا -  األسك – اٌغٍطخ  - )اٌّبي     وبْ ػمجخ ِغشٚسا ثخشٚط اٌجشثش ٌٍغٙبد فٟ عج١ً ........-12

 (اٌؼج١ذ –اٌجشثش  - ٚاٌجشثش اٌؼشة  - اٌؼشة )    ألٚي ِشح فٟ ربس٠خ اٌّؼبسن االعًل١ِخ ٠زىْٛ ع١ؼ ِٓ .......-13

 ٘ـ ٚاسرذد ػٓ االعًلَ ثؼذ ِغبدسح اٌّغ١ٍّٓ ٌٙب 23عٕخ  ارغٗ ػمجخ اٌٝ لج١ٍخ ٚداْ اٌزٝ افززؾٙب............. -14

 خبٌذثٓ ا١ٌٌٛذ( –ػّشٚثٓ اٌؼبؿ  –ِؼب٠ٚخ ثٓ ؽذ٠ظ   -  أسهأح ثٓ ثغش)                                         

 ١خ ٘ضَ ػمجخ أً٘ ٚداْ فٟ أٚي اؽزجبن  ٚلبِٛا ................  ٍِىُٙ  ٚٔمٍٗ اٌٝ ِمش اٌم١بدح االعًلِ-15

 ثزؼز٠ت(   -   ثأعش   -ثزىش٠ُ     -) ثمزً                                                                    

 (هٕغخ -هشاثٍظ -ٚصاْ – ٚداْ)      ػٙذٖ ِغ اٌّغ١ٍّٓ ثأْ ِٕغ اسعبي مش٠جخ اٌذفبع  اٌّمشسح ػ١ٍُٙ........ٔمل ٍِه .-16

 (211    -361 -411-   311ٝ لج١ٍخ ٚداْ  ٟ٘ ............. ثؼ١شا    )  وبٔذ مش٠جخ اٌذفبع اٌّمشسح ػٍ-17

 ٍِه ٚداْ أوذ  ٌؼمجخ أٔٗ ٌٓ ٠ؼٛد ٌّؾبسثخ اٌؼشة ِشح أخشٜ ٚ......-18

 ع١زشن اٌؾىُ( –ع١ٕزمُ ِٓ اٌّغ١ٍّٓ   - ثبٔزظبَ اٌنش٠جخ ع١ذفغ–.) ع١ذخً االعًلَ                                        

 ِقشارخ(  – فضاْ –هٕغخ   -ِب أهٍك ػمجخ عشاػ ٍِه ٚداْ  رأ٘ت ٌٍز٘بة اٌٝ ..............)  هشاثٍظ ػٕذ-19

 وبْ ٍِه فضاْ سعًل ِزشفب ٠زّزغ ثىً ٌزاد اٌؾنبسح اٌشِٚب١ٔخ ٚوبْ .............ال ٠إِٓ ثبألد٠بْ -21

 ٔقشا١ٔب  (  -ِغٍّب   -ِإِٕب    -   ٚص١ٕب)                                                                           

 ػٕذِب أؽنش اٌغٕٛد ٍِه فضاْ ٚدخً خ١ّخ ػمجخ ٚعذٖ ٠غٍظ ث١ٓ عٕٛدٖ  فٟ ............-21

 فخش  (  -ػظّخ    -رىجش     -   رٛامغ)                                                                                 

 لزًلا (   -  رأد٠جاب   -ؽجب      -بْ اؽنبس اٌغٕٛد ٌٍّه فضاْ ثٙزا اٌؾىً ...............ٌٗ      )   رٕى١ًل   و-22

 اٌنؼف(   -اٌؾت   -  االعًلَ   -ٌُ ٠ٕىً ػمجخ ثٍّه  فضاْ  ألْ ...........  ٠ّٕؼٗ ِٓ رٌه     )  اٌخٛف    -23

 ثٙب ثؼل اٌّغ١ٍّٓ ٠ؼٍّْٛ أٍ٘ٙب ............... ٚلٛاػذ االعًلَ .  وبْ ػمجخ وٍّب افززؼ ِذ٠ٕخ أٚ لش٠خ  ٠زشن-24

 ٌغخ اٌفشط  ( –ٌغخ اٌجشثش  –اٌٍغخ اٌشِٚب١ٔخ  -  اٌؼشث١خ اٌٍغخ)                                             

 عٛعخ (   -هٕغخ  – ل١ّٔٛخ –ٚفً ػمجخ ثٓ ٔبفغ اٌٝ ِىبْ وض١ف األؽغبس ٠غّٝ  .............. )  هشاثٍظ  -25

 (عجك ِب وً -األفبػٟ–اٌؾؾشاد   -وبْ اٌّىبْ اٌزٞ ٚفٍٗ ػمجخ ثؼ١ذ ػٓ اٌجؾش ٌٚىٕٗ ٍِئ ثـ.........) اٌغجبع -26

 اٌٛص١١ٕٓ( -اٌّشرذ٠ٓ  - اٌغ١ؼ  -وبْ ػمجخ ٠فىش فٟ البِخ ِذ٠ٕخ  رنُ ............. ثأِزؼزٗ ٚأعٍؾٕٗ )   اٌجشثش  -27

 ػؾش٠ٓ(-أسثؼ١ٓ-صًلص١ٓ –ّبِب ِٓ اٌغجبع ٚاٌٛؽٛػ ٌُٚ رذخٍٗ أفؼٝ هٛاي ...عٕخ) خّغ١ٓ ثذا  اٌّىبْ خب١ٌب ر -28

 هشاثٍظ( -رٛٔظ –ِقشارخ  -  اٌم١شٚاْسوض ػمجخ سِؾٗ فٟ اٌّىبْ ٚرُ اٌجذء فٟ  ثٕبء ِذ٠ٕخ ...............) -29

 أعبث١غ ( –أ٠بَ  – عٕٛاد  -ثذأ اٌّغٍّْٛ ثٕبء دٚسُ٘ ٚاعزّشد ػ١ٍّبد اٌجٕبء  خّظ ........)  ؽٙٛس -31

 ثذأ ػمجخ فٟ ثٕبء اٌّغغذ اٌغبِغ  فٟ اٌم١شٚاْ ثبعُ ِغغذ ............-31

 ِؼب٠ٚخ ثٓ أثٟ عف١بْ( ( –ػّش ثٓ اٌخطبة   – ٔبفغ ثٓ ػمجخ -) ػّشٚثٓ اٌؼبؿ                                          

 (االعًل١ِخ ٌٍذٌٚخ ػبفّخ -ِشوضا ٌٍزشف١ٗ  -ِق١فب  -ب١ٌخ  ) لٍؼخ ػ شٚاْ ٌزىْٛ ...فىش ػمجخ فٟ ثٕبء اٌم١ -32

 هٕغخ  (   -اٌغٛط     -  ل١ّٔٛخ   -ث١ٕذ ِذ٠ٕخ اٌم١شٚاْ فٟ ِىبْ ٠غّٝ ..............   ) ٌٛارخ   -33
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